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Forest boost Estland 
Erasmus+ duurzaam bosbeheer (26/09/2022-30/09/2022) 

Dag 1 

Na een goede reis hebben we met een gids en de groep een wandeling gemaakt in de mooie 
gezellige stad Tallinn en wat weetjes opgedaan samen met de Duitsers Esten en Finnen. 

   

Dag 2 

We bezochten een staatskwekerij van Pinus, Betula en Picea. We konden de boompjes 

van één, twee en drie jaar zien. Ook was er een grote serre met berken die werden gebruikt 

voor hun zaadproductie. Het zaad van deze berken werd dus gebruikt om verder te planten. 

Ook is er een installatie om de zaden van de dennenappels te halen.  

   

 



 

In de namiddag hebben we een wandeling gemaakt in een natura-2000 gebied en Ramsan 
gebied. De naam van het park is Endla Looduskaitseala Keskus. Hier hebben we in de 
bossen gewandeld, wat vruchten van planten gegeten. Ook hebben we langs de moerassen 
gewandeld. Het water was er heel zwart maar toch drinkbaar. De bomen die er stonden waren 
ondanks hun oude leeftijd, tot 100 jaar, zeer klein. Ik schat dat er geen bomen waren die hoger 
dan 4 à 5 meter waren. We hebben er ook geleerd over de verkleining van een meer door 
veenmos. Veenmos vormt een dikke laag en heeft een sponsachtig effect.  

  

Dag 3 
We hebben kennisgemaakt met de Luaa Metsanduskool, We kregen er een presentatie over 
hun schoolsysteem. We bezochten de school en hun machines. Het was een mooie school 
met veel opgezette dieren als inrichting, wat wel een leuke sfeer geeft. Alle leerlingen die daar 
les volgen, zitten op internaat. Ook hebben we met de forwarder gewerkt via virtual reality 
technologie. Dit was zeker eens leuk om te doen. We hebben het Arboretum bezocht met de 
leerlingen waar bomen van over heel de wereld stonden. 

  

 



  

Dag 4 

In de ochtend hebben we de kans gekregen om een harvester aan het werk te zien, dit was 
zeer leuk om te zien. Het zijn indrukwekkende machienes die we hier in belgië zelde of zelfs 
niet aan het werk zien.  

Hierna hebben we nog een 
fabriek bezocht dat van lokaal 
berkenhout multiplex maakt. 
Het berkenhout in Estland is 
namelijk veel dikker als bij ons 
de berken bomen groeien 
trager waardoor ze dikker en 
steviger zijn. Het was zeer 
interessant om dit proces te 
volgen. 

Het was zeer interessant om dit 
proces te volgen. Vervolgens 
hebben alle leerlingen per land 
nog een presentatie gegeven 
over het duurzaam bosbeheer 
in hun land.  
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