
Gemeentebestuur Asse 
Gemeenteplein 1 

1730 Asse 
T 02 454 19 19 

 

 

PERSBERICHT 

Aan: De lokale en regionale persvertegenwoordigers 

Van: dienst Communicatie 

Datum: 08.06.2021 

Pagina's: 2 

Betreft: Participatie voor inrichting Kravaalbos op 08.07.2021 

 
De gemeente kocht samen met de Vlaamse overheid zo’n 11 hectare aan in 

het Kravaalbos. Dankzij deze aankoop zal ruim 40 hectare van het 
Kravaalbos publiek toegankelijk worden. Dat is bijna de helft van de totale 

oppervlakte van dit unieke oude loofbos dat zich op het grondgebied van 
Asse, Aalst en Opwijk situeert. 
 

Met deze aankoop kunnen we, samen met de partners, de natuurbescherming en 
de natuurbeleving in het Kravaalbos versterken. Dat vraagt een goede 

terreinkennis bij de inrichting en ook de nodige discipline van de bezoekers. De 
voorjaarsflora en fauna die de charme van dit bos uitmaakt, is immers heel 
kwetsbaar. Na een aantal veiligheidswerken en de opmaak van het inrichtingsplan 

zal het nieuwe deel van het Kravaalbos een belangrijke schakel vormen in de 
bestaande wandelnetwerken. 

 
We mikken op een eerste gedeeltelijke openstelling van dit nieuwe deel in de lente 
van 2022. Naast wandelen zullen we ook de mogelijkheid voor andere zachte 

recreatievormen onderzoeken, zoals fietsen, rekening houdend met de draagkracht 
van het bos en zijn omgeving. 

 
Denk mee over mogelijke realisaties  

De komende maanden wordt de inrichting van dat nieuwe deel voorbereid. Dat 
gebeurt met specialisten inzake landschap, erfgoed, ecologie en recreatie. Hiervoor 
werken we o.a. samen met de partners van het strategisch project ‘Landschap van 

Erembald tot Kravaalbos’. We vragen ook aan buurtbewoners, lokale verenigingen 
en bosbezoekers/natuurliefhebbers naar hun ideeën voor de inrichting van dit 

nieuw aangekochte deel. Kom naar de wandeling op 8 juli. We spreken af aan 
de poort van Heuvelstraat 53 om 18.30 uur.  
Inschrijven is verplicht en kan via mail aan kravaalbos@asse.be tot en met 6 juli. 

 



Wil je nu al op ontdekking?  
Het nieuw aangekochte stuk is momenteel niet toegankelijk omwille van de 

veiligheid, maar je kan het overige deel van het Kravaalbos verkennen via de drie 
bewegwijzerde wandellussen (geel = 3,2 km, blauw = 3,8 km en rood = 4,2 
km). Op www.natuurenbos.be/kravaalbos vind je een handige wandelkaart. 

Daarnaast zijn nog tal van andere wegen toegankelijk voor wandelaars. Honden 
kunnen aangelijnd mee op stap. Fietsers en ruiters kunnen langs de rand van het 

bos passeren. Omdat de natuur erg kwetsbaar is, is het belangrijk om op de paden 
te blijven. Bij regenweer zijn de paden erg drassig en moeilijk begaanbaar. 
Aangepast schoeisel is dus aangeraden. 

 
Meer info 

Voor het gemeentebestuur 
• Bevoegde mandataris: Peter Verbiest, M 0473 35 97 72, 

peter.verbiest@asse.be 
• Bevoegde dienst: dienst Milieu, T 02 454 19 23, milieu@asse.be 

 

Voor Agentschap Natuur en Bos: Reinhart Cromphout, M 0491 92 86 44, 
reinhart.cromphout@vlaanderen.be 
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