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en vaardigheden in het bos. Deelne-
mers kozen zelf hun het thema en het
niveau. Meer ervaren buschcrafters
trekken naar de Ardennen of naar Scan-
dinavië. De deelnemers konden in Leu-
ven kiezen uit workshops mes smeden,
basistechnieken vuur aanleren, lepels
snijden, oriëntatie, wafels bakken en

Bushcraft biedt een brede waaier aan
natuurvaardigheden. Het wil de gebrui-
ken van natuurvolkeren en onze voor-
ouders aan de hedendaagse moderne
wereld koppelen en komt overgewaaid
uit Australië, Zuid-Afrika en de VS. Via
enkele boeken en programma’s op Dis-
covery Channel en YouTube wint het
ook hier aan populariteit. Getuigen
daarvan zijn een eigen Vlaams YouTu-
bekanaal: ‘Bushcraft not Minecraft’ en
het succes -ook bij Vlamingen- van de
Nederlandse webwinkel bushcraft-
shop.nl. Eenderde van de klanten daar
komen uit België. De ervaren Vlaamse
bushcrafter Mike De Roover, er ook bij
in Leuven, heeft zonet ook een eerste
boek uit over het fenomeen. ‘Bushcraft.
Overleven in de natuur’ is uit bij Man-
teau, telt 192 pagina’s en kost 24,99
euro.
Afgelopen weekend in het Meerdaal-
woud draaide om het delen van kennis

800 mensen bushcraften in Meerdaalwoud
ZEVEN JAAR GELEDEN: 50 MAN • NU: 150 WORKSHOPS METEEN VOLZET

Zelf je eten zoeken in het
bos. Een vuurtje stoken
terwijl het hout nat is. Of
met een paar honderd
takken zelf een shelter
ineen timmeren, met al-
leen een zakmes als as-
sistent. Bushcraft of de
kunst om te overleven in
de natuur, is hot. In Leu-
ven vond afgelopen
weekend het grootste
event in zijn soort
plaats. Terwijl zeven
jaar geleden voor de
eerste editie slechts 50
mensen kwamen opda-
gen, was het event voor
800 mensen, met 150
workshops, meteen vol-
zet.

STEFAN VAN DE WEYER

Stilaan wordt het een
community, want 60 à 70
procent van de aanwezigen
kent elkaar. Het wordt een
gezinsweekend, wat ook
het succes verklaart
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sjorren voor kinderen. Maar
bushcraft is ook leren welke
paddenstoelen eetbaar zijn, eet-
bare planten zoeken en op forel
vissen. Alles gebeurt met het no-
dige respect voor de natuur. 

Weg van schermpjes
«Stilaan wordt het een commu-
nity, want zestig à zeventig pro-
cent van de aanwezigen kent el-
kaar. Het wordt een gezinsweek-
end, een uitgelezen kans voor
kinderen om alles uit te probe-
ren. Wat ook het succes ver-
klaart. Het is belangrijk om terug
in contact met de natuur te ko-
men op een laagdrempelige ma-
nier en zonder uitgebreide we-
tenschappelijke uitleg, weg van
schermpjes allerhande», legt
vrijwilligster van Natuurpunt
Ann D’Heedene uit.

Ann Ongena (41) 
Boekhoudster uit Mechelen
«Zo weinig mogelijk
schermpjes»

Ann Ongena (41) uit Mechelen is boek-
houder. In het weekend gaan de rekenin-
gen en kwartaalanalyses aan de kant. In
het Meerdaalwoud volgde ze een cursus
om uit beukenbasten kleine containers te
maken, waarin je gereedschap, eten en
zelfs drank in kan bewaren. «Ik ben al uren
in de weer om een kokervormige container
te vervaardigen uit beuk en met sparren-
wortel als bevestigende draad. Eén foutje
en ik moet helemaal opnieuw beginnen»,
vertelt ze. «Buiten mijn beroep geef ik ook
bushcraftles aan kinderen. Ik wil ze zoveel
mogelijk weg krijgen van hun gsm- of iPad-
scherm. Kinderen moeten buiten kunnen
spelen. Ik heb trouwens altijd al bij de
scouts gezeten», aldus Ongena. (SVDL)

Marie-Laure Bauthier (42)
Poetshulp uit Oudenaarde
«Ideaal tegen 
wekelijkse sleur»

Poetshulp Marie-Laure Bauthier (42) uit
Oudenaarde geeft op het bushcraftweek-
end een cursus geneeskrachtige en eetba-
re planten. «Bushcraft is ideaal om de we-
kelijkse sleur mee te doorbreken. Ik heb
vroeger toerisme gestudeerd. Ik ben een
geboren animator en kan mijn ei helemaal
kwijt in deze nuttige cursus over genees-
krachtige en eetbare planten. Wat zijn de
eigenschappen van planten? Mensen heb-
ben daar vandaag geen benul van en dat
wil hen meegeven», aldus de veertiger uit
Oudenaarde. (SVDL)

Bram Hermans (41) 
Wijnhandelaar uit Mol
«Ik kan natuur 
zeer moeilijk verlaten»

Bram Hermans (41) uit Mol volgt met zijn
vrouw en vele tientallen anderen geboeid de
‘Do it yourself tracking class’. 
«Ik heb van kleinsaf aan veel gekampeerd, dat
zit er gewoon in. Ik kon door de jaren heen eer-
lijk gezegd de natuur zeer moeilijk verlaten. Ik
kampeer en vis bijvoorbeeld nog met de regel-
maat van de klok. In dit bushcraftweekend
wou ik zeker deze cursus volgen om te weten
te komen welke voeding je best meeneemt
voor een tocht door het bos», aldus de Kempe-
naar. (SVDL)

Achthonderd bushcrafters konden 150 workshops volgen in het Meerdaalwoud. 
Er werd eten bereid met ingrediënten die de natuur te bieden had, onder andere een soep. Foto’s Stefan Van de Weyer

KESSEL-LO
Bewoonster jaagt
twee inbrekers
weg

Dieven hebben zaterdag-
avond proberen in te bre-
ken in een huis in de Lange
Lostraat in Kessel-Lo. Even
na 22 uur belden ze aan,
maar omdat de vrouw, die
alleen thuis was, het niet
vertrouwde, reageerde ze
niet.

Ook toen er een minuut later
een tweede keer werd aange-
beld, hield ze zich stil en on-
zichtbaar. Even later hoorde
de vrouw dan dat er aan haar
voordeur werd gemorreld.
Daarop begon ze te roepen.
De bewoonster hoorde nog
hoe twee personen buiten op
straat iets tegen elkaar zei-
den en er vervolgens vandoor
gingen. De bijgeroepen poli-
tieploeg stelde vast dat er
een steekspoor te zien was op
de voordeur.  (SVDL)

KEERBERGEN
Vrouw valt 
met de fiets
Op de Hansbrug in Keerber-
gen kwam zaterdagavond
rond 18.25 uur een fietsster
ten val. Ze liep hierbij ver-
schillende kneuzingen op.
Een huisarts zag het slachtof-
fer liggen en ontfermde zich
over haar. Ondertussen wer-
den de hulpdiensten geïnfor-
meerd. Na een controle werd
ze met een ziekenwagen
naar het Imeldaziekenhuis in
Bonheiden overgebracht.
(SVDL/VPL)

TREMELO
Oefenen 
met
stemcomputer
In Tremelo wordt er bij de ko-
mende gemeenteraadsver-
kiezingen digitaal gestemd.
Wie het elektronisch stem-
men graag al eens wil uitpro-
beren, kan dit zowel in het ge-
meentehuis van Tremelo als
het OCMW-gebouw van
Baal doen. 
De stemcomputers staan er
tijdens de openingsuren ter
beschikking, en dat nog tot
en met dinsdag 9 oktober. 

(SPK)
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Jeroen Bulcke (26)
Ingenieur uit Roeselare
«Natuur is belangrijk 
voor toekomst»

Jeroen Bulcke
neemt deel aan
een cursus zelf-
voedend vuur.
Bulcke is pro-
ject engineer
bij ingenieurs-
bureau Mides.
«Ik merk dat ik

bij de jongsten ben», vertelt hij. «De meeste
deelnemers zijn gemiddeld tussen 35 en 45
jaar. Ik behoor tot de generatie die beseft dat
de natuur heel belangrijk is voor onze toe-
komst. Ik heb hiervoor in Zweden gekampeerd
en kreeg er echt de bushcraftmicrobe te pak-
ken. Ik kan ook een deeltje van mijn ervaringen
hier op het werk gebruiken.» (SVDL)


