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Vinderhoutse 
Bossen: 
250.000 gentenaars 
monddood gemaakt
Eind december 2011 keurde de Gentse gemeenteraad het inrich-
tingsplan goed voor de ‘groenpool Vinderhoutse Bossen’. Bij de oppositie was er 
enkel wat commotie over de vooropgestelde timing, die ‘lachwekkend’ werd genoemd 
– een redenering die de meerderheid schoorvoetend volgde. geen van de partijen 
maakte zich echter druk over het democratisch deficit: de 250.000 gentenaars kregen 
immers geen inspraak via een openbaar onderzoek. Omdat de meeste gentenaars en 
leden van natuurpunt gent allicht niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, 
geven wij dan maar vrank en vrij onze mening over de gang van zaken en over het 
voorliggende inrichtingsplan. 

Het inrichtingsplan voor de groen
pool Vinderhoutse Bossen werd dus 
goedgekeurd zonder enige terug

koppeling met de bevolking en het mid
denveld. natuurpunt gent vindt het 
triestig dat burgers anno 2012 niet eens de 
kans krijgen om hun mening te geven over 
een plan dat voor gent van groot belang 
is en waarbij de gentenaars bij uitstek 
betrokken (moeten) zijn: een van de vier 
groenpolen die gepland zijn aan de rand 
van de stad. die groenpolen zullen de 
stadsbewoners veel mogelijkheden voor 
passieve recreatie in het groen bieden. Via 
groenassen komen er aantrekkelijke ver
bindingen voor voetgangers en fietsers 
vanuit het stadscentrum naar de groen
polen en ook verbindingen met het open
baar vervoer zijn voorzien. de stad is 
weliswaar niet verplicht een openbaar 
onderzoek te houden, maar had dat wel 
kunnen doen, zoals ze dat in het verleden 

wel deed – tot tweemaal toe. dit schrij
nende gebrek aan inspraak werd mede 
‘geadviseerd’ door de Vlaamse landmaat
schappij (VlM). Ook natuurpunt gent 
werd genegeerd bij het overleg.

Het ‘nieuwe’ inrichtingsplan vertoont niet 
zoveel wijzigingen in vergelijking met dat 
van 2005 (zie kader p. 23). er is (bijna) geen 
rekening gehouden met de opmerkingen 
die wij tijdens het openbaar onderzoek in 
juni 2005 hadden geformuleerd. Maar 
gelukkig zet het voorliggende plan wel 
belangrijke stappen om een aanzienlijke 
bosuitbreiding te realiseren. We namen het 
hele plan voor u door en geven hier onze 
belangrijkste vaststellingen.

Eerst inrichten en dan  
bestemmen is onlogisch
Wanneer een overheid ambitieuze toe
komstplannen heeft voor een bepaald 
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drie plannen op een rij: 
processie van echternach

Inrichtingsplan 2000
Misschien hebben sommige lezers wel een ‘déjà vu’. Op het einde van de jaren 
1990 was er immers al eens een openbaar onderzoek naar aanleiding van een in
richtingsplan voor de Vinderhoutse Bossen (toen samen met de groene Velden). 
dat plan uit de vorige eeuw werd door de vele bezwaren, van onder meer natuur
punt gent, grotendeels ‘afgevoerd’. toenmalig minister Vera dua besliste begin 
2000 om enkel het deelplan voor de groene Velden goed te keuren. Het deelplan 
voor de Vinderhoutse Bossen moest worden herwerkt, omdat het volgens de mi
nister te weinig ambitieus was. natuurpunt gent was het daar volmondig mee eens. 
Maar de VlM was allerminst tevreden, want zij zag dit als een gemiste kans om 
alvast een start te maken met de groenpool. intussen heeft de VlM de groene 
Velden aangekocht en voortreffelijk ingericht en begin 2012 in beheer gegeven aan 
de gentse groendienst. in totaal zijn in de groene Velden (en omgeving) ongeveer 
23 hectare bosuitbreiding gerealiseerd en 6,5 hectare natuur en landschap 
‘gecreëerd’.

‘Herwerkt’ inrichtingsplan 2005
Wellicht zijn er ook nog leden die zich herinneren dat er in het voorjaar van 2005 
opnieuw een openbaar onderzoek was voor een ‘herwerkt inrichtingsplan’ voor de 
groenpool Vinderhoutse Bossen. Ook toen vond natuurpunt gent dat plan te 
weinig ambitieus, al waren er enkele verbeteringen ten opzichte van 2000. Zo was 
bijvoorbeeld de perimeter uitgebreid en werd ook de zone rond het leeuwenhof 
meegenomen. Ook het stimuleren van het recreatieve medegebruik en het verho
gen van de landschappelijke waarden konden wel bekoren. een andere belangrijke 
verbetering was dat het plan van 2005 koos voor het instrument van onteigeningen, 
maar  jammer genoeg niet om de bestaande bossen aan te kopen. Het grote bezwaar 
was de volgens natuurpunt allesbepalende aandacht voor het behoud van de nog 
aanwezige landbouw. Het gevolg was een veel te kleine oppervlakte voor bosui
tbreiding: 140 hectare tegenover de 250 hectare extra bos voorzien in het richting
gevend deel van het ruimtelijk structuurplan gent. natuurpunt gent stelde vast 
dat er opnieuw te weinig aandacht was voor het behoud en de ontwikkeling van 
de natuurwaarden en voldoende bosuitbreiding. Bovendien vond natuurpunt gent 
de uitvoeringstermijn van 30 jaar onaanvaardbaar lang.

na dit openbaar onderzoek van 2005 viel alles stil. Het inrichtingsplan werd niet 
meteen afgewerkt tot een eindvoorstel dat definitief kon worden goedgekeurd. de 
VlM meende dat “de maatregelen nog verder moesten worden verfijnd” en dat 
er nog “een goede realisatiestrategie en flankerend beleid t.a.v. de landbouw moest 
komen”. Ook het aspect financiering en de engagementsverklaringen van de part
ners’ (de verschillende betrokken overheden) moesten nog worden uitgewerkt. Het 
plan bleef dus jaren in de lade van de verschillende bevoegde ministers liggen. Op 
de vraag waarom deze groenpool zo lang op zich liet wachten, kwam telkens het 
antwoord dat bijkomend onderzoek nodig was, vooral voor de getroffen landbou
wers. Over de getroffen gentenaars die jarenlang moeten wachten op hun meer 
dan noodzakelijk extra toegankelijk bos, hoorden we natuurlijk geen woord. 

‘Nieuw’ inrichtingsplan 2012
de voorbije jaren liep er een (zogenaamd) ‘intensief overlegtraject’ – getrokken 
door de VlM. Het middenveld merkte daar evenwel niets van, ondanks de uitdruk
kelijke vraag om ‘serieus’ betrokken te worden. natuurpunt gent met zijn ruim 
6300 leden werd eigenlijk bijna volledig genegeerd. aan het overleg namen enkel 
de ‘bevoegde overheden’ en – uiteraard – de landbouwers intensief deel. dat 
‘overlegtraject’ werd aangehouden tot december 2011. toen kwam het inrichtings
plan plotseling weer boven water. Het werd meteen ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gentse gemeenteraad. de gentenaars zelf mogen enkel toekijken en slikken 
wat er uit de bus komt.

gebied, moet ze dat gebied eerst gaan (her)
bestemmen in functie van die plannen om 
het daarna in te richten volgens de nieuwe 
bestemming. Zo is dat ook gebeurd voor 
de drie andere groenpolen. Voor de groen
pool Vinderhoutse Bossen is de omge
keerde weg afgelegd, aangezien er vooraf 
geen ruimtelijk UitvoeringsPlan (rUP) is 
opgemaakt (zie kader). intussen is er wel 
een gewestelijk rUP in de maak, maar de 
procedure zit amper in de beginfase. Wan
neer er geen goedgekeurd rUP is, moet de 
voorziene bosuitbreiding logischerwijze 
worden gerealiseerd binnen de huidige 
(gewestplan)bestemmingen. dat zou voor 
de uitbouw van de groenpool helemaal 
ondermaats zijn, want op het gewestplan 
zijn de bestemmingen binnen het 640 hec
tare grote plangebied als volgt verdeeld: 
195 ha agrarisch gebied, 114 ha natuur
gebied, 75 ha woongebied, 75 ha land
schappelijk waardevol agrarisch gebied, 
73 ha bufferzone, 32 ha parkgebied, 24 ha 
waterwegen, 23 ha ontginningsgebied, 
16 ha woonuitbreidingsgebied, 6 ha groen
gebied, 2 ha voor openbaar nut en minder 
dan één ha voor verblijfsrecreatie, industrie 
en kmo’s. Het inrichtingsplan 2012 is ge
lukkig iets ambitieuzer. Maar eigenlijk 
neemt de VlM hiermee als het ware een 
voorschot op het nieuwe rUP zonder het 
openbaar onderzoek ervan af te wachten. 
die houding is enkel mogelijk omdat zo’n 
overheidsinstantie geen verantwoording 
hoeft af te leggen bij de kiezer.

Te beperkte bosuitbreiding
Het nieuwe inrichtingsplan van de VlM 
voorziet in totaal slechts 155 hectare bos
uitbreiding. dat is weliswaar een lichte 
stijging tegenover 2005, toen slechts 
140 hectare extra bos werd voorzien, maar 
het is verre van voldoende. Voor de vol
ledige groenpool (inclusief groene Velden 
en omgeving) is nu 179 hectare bosuitbrei
ding en 24,6 hectare bijkomende waarde
volle natuur en landschap voorzien. dat is 
een betekenisvolle verbetering, maar het 
betekent toch nog altijd bijna 100 hectare 
minder bosuitbreiding in de Vinderhoutse 
Bossen dan voorzien in het ruimtelijk 
structuurplan gent (rsg), dat circa 
250 hectare extra bos in deze groenpool 
vooropstelde en met de bestaande boskern 
erbij in totaal 310 hectare bos. Met de 
goedkeuring van het nieuwe inrichtings
plan heeft de gentse gemeenteraad eigen
lijk te kennen gegeven dat hij zijn eigen 
(goedgekeurde) rsg niet echt au sérieux 
neemt.

Nieuw RUP in het verschiet
die 155 ha bosuitbreiding komt niet uit de 
lucht vallen. Voor deze oppervlakte wordt 
ook verwezen naar het geplande gewes
telijk ruimtelijk Uitvoeringsplan (grUP). 
Van dat nieuwe grUP is al jaren sprake. 
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intussen zijn de eerste aanzetten gegeven 
voor de opmaak van het grUP ‘Vallei van 
de Oude kale, Vinderhoutse Bossen en 
appensvoorde’. Bij de ‘indicatieve ruwe 
ramingen’ in het meerjarenprogramma bij 
dit grUP staat dat het hele grUP maar 
100 hectare extra natuurgebied (of bosge
bied) zal bestemmen. Het grUP bestrijkt 
een oppervlakte van 1590 hectare, waar
van het grootste deel niet in het grootste
delijk gebied ligt. Het plan zou 1190 hec
tare agrarisch gebied ‘herbevestigen’.

Het grUP stond al op het ‘meerjarenpro
gramma 2010’ van de Vlaamse regering 
in het kader van het agnasproces (afba
kening van de gebieden van de natuurlijke 
en agrarische structuur). Wegens vertra
ging werd het overgedragen naar 2011, 
maar ook dat was te hoog gegrepen. 
Waarschijnlijk zal dit planningsproces ten 
vroegste in 2012 uit de startblokken schie
ten. en dan mag je al gauw op twee à drie 
jaar rekenen vooraleer alles is afgerond. 

Mede daardoor is de timing voor de uit
voering van het inrichtingsplan zo lang. 
Maar de nood aan bijkomend bos in en 
rond gent is zo groot, dat zoveel uitstel 
onaanvaardbaar is. We willen dat de 
Vlaamse overheid op korte termijn een 
nieuw rUP opmaakt dat bestemmingen 
vastlegt waarmee de in het rsg voorop
gestelde bosuitbreiding mogelijk is. Wij 
vrezen alvast voor een te beperkte herbe
stemming zodat de taakstelling van 250 
hectare extra bos niet zal worden gehaald. 
de koppeling van zo’n rUP met het inrich
tingsplan zorgt ervoor dat alles op voor
hand wordt ‘vastgebetonneerd’. een 
openbaar onderzoek ter gelegenheid van 
dit rUP zal dus alleen maar een schijnver
toning zijn.

Geen verwerving van de bestaan-
de boskern
Voor enkele belangrijke deelgebieden en 
onderdelen van de groenpool wordt een 
aankoopstrategie gevolgd, die indien nodig 

ook kan uitlopen op onteigening, gekop
peld aan het nieuwe grUP. Jammer ge
noeg zijn hier enkele potentiële kansen 
onvoldoende benut. 

de belangrijkste gemiste kans is dat er voor 
de bestaande boskern (ongeveer 60 hec
tare) geen verwerving of onteigening is 
voorzien. allerlei goedgekeurde plannen 
en bestemmingen bepalen dat de natuur 
in de bestaande boskern van bovengeschikt 
belang moet zijn. Zo vormen de bestaande 
Vinderhoutse Bossen een grote eenheid 
natuur (gen) binnen het Vlaams ecolo
gisch netwerk (Ven). Zij zijn ook volledig 
afgebakend als Habitatrichtlijngebied, wat 
betekent dat er passende maatregelen 
moeten worden genomen voor de bescher
ming, de instandhouding en het herstel van 
de habitats en soorten waarvoor het gebied 
precies is bestemd. Bovendien hebben de 
bestaande Vinderhoutse Bossen de be
stemming natuurgebied op het gewestplan 
en bepaalt het rsg dat de bestaande 
boskern een grote eenheid natuur (op 
gents niveau) moet worden (waar natuur 
bovengeschikt is). door aankoop zou het 
mogelijk zijn deze beleidskeuzes te imple
menteren en de meest duurzame bescher
ming in de toekomst te waarborgen. de 
beste (en meest efficiënte) oplossing is zelfs 
het onteigenen en in natuurbeheer bren
gen van de bestaande boskern. Het inrich
tingsplan schiet hier te kort. Het volstaat 
niet om te rekenen op een geïntegreerd 
bosbeheer door de particuliere eigenaars. 

een deel van die eigenaars voert sinds vele 
jaren in de bestaande boskern een beheer 
dat vrijwel uitsluitend gericht is op econo
mische exploitatie en dat zelfs heeft geleid 
tot natuurvernietiging (ondanks de status 
van habitatrichtlijngebied!). We hoeven er 
dan ook niet op te rekenen dat zij vrijwillig 
een (nog) natuurrijkere boskern zullen re
aliseren. enkele voorbeelden uit het verle
den zeggen voldoende: in de jaren 1980 
werd in een belangrijk deel van het bos een 
hoop bouwafval gestort van ruim 1 meter 
hoog en tot 12 meter breed; eind 1995 
werd aanzienlijke (te vermijden) uitsleep
schade veroorzaakt in een ecologisch zeer 
waardevol hooiland dat sindsdien niet meer 
kon worden beheerd  met degradatie tot 
gevolg; een deel van de eigenaars wenst 
niet eens een multifunctioneel beheersplan 
op te stellen… Het lijkt zeer onwaarschijn
lijk dat diezelfde eigenaars plotseling een 
bocht van 180 graden zullen maken en zich 
akkoord zullen verklaren met de inrichting 
van een bosreservaat.

als de overheid de bestaande boskern in 
eigendom zou hebben, zou zij ook meer 
greep hebben op het probleem van ver
droging, een van de grootste bedreigingen 
van het Habitatrichtlijngebied. Het is on

Geen deel-RUP voor Vinderhoutse Bossen  
in Grootstedelijk Gebied Gent

natuurpunt gent was bijzonder ontgoocheld dat het rUP voor het grootstedelijk 
gebied gent in 2005 geen deelrUP voorzag voor de Vinderhoutse Bossen, zoals 
wel het geval was voor de drie andere groenpolen. de Vinderhoutse Bossen waren 
wel opgenomen binnen de grenslijn van het grootstedelijk gebied (al liet ‘men’ wel 
doorschemeren dat die grenslijn nog zou opschuiven in de richting van het stadscen
trum en dat de groenpool dus nog kleiner kon worden). Mede (of vooral) dankzij de 
stad gent is dat niet gebeurd. Op onze vraag waarom er geen vierde deelrUP werd 
opgemaakt, kregen we toen te horen dat de plannen voor de groenpool nog niet 
‘rijp’ genoeg waren. dat is toch wel eigenaardig als je weet dat een eerste inrichtings
plan al meer dan vijf jaar eerder in openbaar onderzoek ging…

natuurpunt vond het een gigantische gemiste kans dat het getalm bleef duren en 
dat de gewijzigde maatschappelijke en politieke visie voor meer bos in en rond gent 
geen vervolg kreeg in de Vinderhoutse Bossen. door het ontbreken van het deelrUP 
voor de Vinderhoutse Bossen is het bijna niet haalbaar om de taakstellingen voor 
bosuitbreiding uit het ruimtelijk structuurplan gent te realiseren. nochtans lezen we 
in de toelichtingsnota van het ontwerprUP voor afbakening van het grootstedelijk 
gebied: “De Vinderhoutse Bossen is vandaag een relatief klein restant van een 
(voorheen) groter boscomplex. De realisatie van de groenpool zal leiden tot een 
uitbreiding van een zoveel mogelijk aaneengesloten boscomplex met droge en 
natte gedeelten omheen de bestaande kern. De ontwikkeling mag geen afbreuk doen 
aan de grote natuurwaarden van de (bestaande) kern”.

Het ontbreken van een deelrUP voor de groenpool Vinderhoutse Bossen is ook 
bijzonder jammer omdat zo’n deelrUP hier duidelijk zou gerealiseerd worden met 
een grootstedelijke bril. de groenpolen zijn bij uitstek grootstedelijke projecten die 
worden uitgebouwd voor de vele – ook mobiliteitsarme – gentenaars, maar ook voor 
de inwoners van de buurgemeenten. de landbouwlobby heeft hemel en aarde be
wogen om de groenpolen niet in grootstedelijk gebied onder te brengen, maar heeft 
die slag gelukkig niet thuisgehaald. Voor de groenpool Vinderhoutse Bossen heeft 
diezelfde landbouwsector altijd gestreefd om een apart rUP te laten opmaken, veel
eer in de filosofie van een buitengebiedvisie waar de belangen van de landbouw 
voorop staan. Het nieuwe rUP kreeg de veelzeggende naam ‘grUP Vallei van de 
Oude kale, Vinderhoutse Bossen en appensvoorde’. de kalevallei ligt midden in het 
buitengebied. natuurpunt gent vindt dit onaanvaardbaar en een gemiste kans voor 
de snelle realisatie van volwaardige stadsbossen rond gent. 
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aanvaardbaar dat het herstel van het na
tuurlijke waterregime grotendeels beperkt 
blijft tot de bestaande Vinderhoutse Bossen 
en nog altijd blijft steken in de fase van ‘te 
onderzoeken’. dit herstel moet voor het 
hele gebied gelden en zeker voor het vol
ledige gebied ten oosten van de Bosstraat. 
de optimalisatie van de waterhuishouding 
moet effectief leiden tot een vernatting. 
dit is een heel belangrijke voorwaarde voor 
de echte versterking van de natuurwaar
den. Het inrichtingsplan onderkent welis
waar die natuurwaarden, maar voorziet 
onvoldoende maatregelen om ze te ver
sterken. eventueel moeten ook financiële 
middelen worden voorzien om de nega
tieve effecten voor de landbouwexploitatie 
te compenseren.

Plan (gedeeltelijk) op de  
lange baan
Het voorliggende inrichtingsplan voorziet 
de realisatie van de bebossing over een 
termijn van 35 jaar – je leest het goed: 
vijfendertig jaar! dat betekent dus tot in 
het jaar 2046! (zie kader). Mocht het niet 
zo schrijnend zijn, je zou er de slappe lach 
van krijgen. geen enkel operationeel plan 
heeft zo’n lange uitvoeringstermijn. die 
lange termijn wordt verdedigd als ‘aan
vaardbaar’ voor de landbouw en wordt 
zelfs als volgt beargumenteerd: “Bossen 
met ongelijkjarige bestanden bieden tevens 
voordelen voor recreatieve, landschappe
lijke en ecologische variatie”. elke bos
beheerder weet dat er verschillende ma
nieren zijn om ongelijkjarigheid te creëren, 
ook op relatief korte termijn.

eigenlijk is de timing van de uitvoering 
volledig (en uitsluitend) afgestemd op de 
pensionering van de betrokken landbou
wers. Ook natuurpunt gent vindt het 
vanzelfsprekend dat er rekening wordt 
gehouden met de getroffen landbouwers 
en dat er voldoende flankerende maatre
gelen voor grond en inkomensverlies zijn. 
Maar de huidige gang van zaken is echt te 
gortig. de belangen moeten evenwichtig 
en niet eenzijdig worden afgewogen. de 
vele gentenaars die snakken naar extra 
bos, kregen geen stem – al hebben ook zij 
bijzonder veel belang bij de ontwikkeling 
van de groenpool. 

een deel van de bosuitbreiding is voorzien 
op gronden die nu al een groene bestem
ming hebben en is dus in principe onmid
dellijk realiseerbaar. de eerste jaren (tot 
2016) wordt er echt wel vaart in gezet: in 
die beperkte startperiode is tot ongeveer 
42% van de geplande bebossing voorzien. 
de omgeving van het leeuwenhof zou al 
in 2013 worden verworven en ingericht. 
dat is zeer bemoedigend, al moeten we 
het natuurlijk nog echt zien gebeuren. na 
die startperiode valt alles nagenoeg stil. een 

groot deel van de voorziene bosuitbreiding 
moet immers gebeuren in zones waarvan 
de bestemming nog moet worden herbe
stemd naar natuur of bosgebied via een 
gewestelijk rUP. 

Onvoldoende bos in het  
bulkengebied in Lovendegem
natuurpunt gent is vragende partij om 
bijkomende bebossing te voorzien in het 

deel ten oosten van het kasteeldomein 
schouwbroek op het grondgebied van 
lovendegem. Vooral de percelen net naast 
het park komen in aanmerking voor bos
uitbreiding. Het betreft hier een aangetast 
bulkenlandschap (de knotwilgenrijen zijn 
verdwenen) met floristisch minder interes
sante graslanden. door bebossing zou het 
mogelijk zijn om het kasteelpark door bos 
te verbinden met de huidige boskern. Wij 

Uitvoering tot anno 2046
Het inrichtingsplan voor de groenpool Vinderhoutse Bossen beoogt hoofdzakelijk 
bosuitbreiding en (zachte) recreatiemogelijkheden (wandel en fietsroutes, onthaal
voorzieningen, enzovoort). Omdat een groot deel van de bosuitbreiding voorzien is 
op gronden die momenteel nog een agrarische bestemming hebben op het gewest
plan, is voor de realisatie van de groenpool via het inrichtingsplan een gewestelijk 
rUP noodzakelijk. Mede daarom voorziet het inrichtingsplan een gefaseerde realisa
tiestrategie van maatregelen voor natuur, bos en landschap.

Timing
 20122013: verwerving en inrichting van recreatieve paden, inrichting portalen en 

verwerven en inrichten van bos bij portaal stad gent.
 20132014: verwerven en inrichting van 64,99 hectare bosuitbreiding en verwerving 

en inrichting van 16,51 hectare waardevolle natuur en landschap
 20172018: verwerving en inrichting van 9,31 hectare bosuitbreiding
 20202021: verwerving en inrichting van 2,98 hectare bosuitbreiding
 20232024: verwerving en inrichting van 30,09 hectare bosuitbreiding
 20302031: verwerving en inrichting van 9,30 hectare bosuitbreiding
 20332034: verwerving en inrichting van 23,89 hectare bosuitbreiding
 20372038: verwerving en inrichting van 5,06 hectare bosuitbreiding en verwerving 

en inrichting van 1,40 hectare waardevolle natuur en landschap
 20452046: verwerving en inrichting van 10,58 hectare bosuitbreiding.

Kostenplaatje
de kosten voor de totale ontwikkeling van de groenpool Vinderhoutse Bossen  
(inrichtingsmaatregelen en werken enerzijds en grondverwerving anderzijds)  
worden geraamd op 10.735.290,67 euro. Hiervan zou de stad gent naar schatting 
977.874,33 euro voor haar rekening nemen – dat is bijna een tiende van de totale 
kosten.
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stellen ook voor om een aantal van de 
langwerpige percelen te bebossen op een 
manier die de cultuurhistorische land
schapswaarden (de langwerpige percelen 
van het bulkenlandschap) respecteert of 
zelfs accentueert. Het inrichtingsplan gaat 
niet in op onze suggestie, omdat de ge
meente lovendegem tegenstander is van 
verplichte bosuitbreiding. daardoor moe
ten we rekenen op de goodwill van de 
betrokken landbouwers en grondeigenaars 
om te komen tot vrijwillige bebossing. en 
zelfs dit wordt beperkt, want er is een 
maximum van 20% bebossing ingevoerd 
“om het bulkenlandschap niet te veel te 
schaden”. We vrezen dat zelfs dit te lage 
percentage niet te halen valt op basis van 
vrijwilligheid. natuurpunt gent vraagt dan 
ook meer aansturing vanuit de hogere 
overheid om te komen tot effectieve resul
taten.

Onderbouwde recreatievisie
in het nieuwe inrichtingsplan is het luik 
recreatie veel steviger uitgewerkt dan in 
het vorige plan van 2005. Het plan bevat 
een onderbouwde visie op het verloop van 
de recreatiestromen in en vooral naar het 
projectgebied. dat is ook noodzakelijk, 
want er valt een zeer grote toevloed van 
recreanten te verwachten wanneer de in
richting is uitgevoerd. de weinige open
bare bossen in OostVlaanderen worden 
momenteel bijna letterlijk platgelopen. de 
voorstellen met betrekking tot de zachte 
weggebruikers en de gebruikers van het 
openbaar vervoer zijn lovenswaardig. Bij 
de eerste verwervingen in 2013 zijn bijna 
alle toekomstig uit te bouwen wandeltracés 
voorzien. Maar daar mag het niet bij blij
ven. de landbouwsector droomt ervan om 
het daarbij te houden en de mensen 
daarna te laten recreëren in het te behou
den landbouwgebied. 

Het inrichtingsplan van 2005 voorzag de 
smalle groene corridor tussen de zone van 
het leeuwenhof en de rest van het plan
gebied als parkeerplaats voor de groen
pool. Het huidige plan volgt onze sugges
tie om die parking te verplaatsen naar de 
toegangspoort ‘Jongensstad’ – zowat het 
enige punt dat is gevolgd. de huidige 
parking aan de toegangspoort Jongensstad 
is nogal klein geconcipieerd en zal dan ook 
moeten worden uitgebreid, want veel re
creanten zullen hoe dan ook met de auto 
komen.

Geen maatregelen  
tegen geluidshinder
Het inrichtingsplan voorziet helemaal geen 
maatregelen om geluidshinder te vermijden 
of te verminderen. nochtans is de geluids
hinder van de r4 heel storend. Het is dan 
ook aangewezen om dat geluid letterlijk in 
te dijken door middel van een gronddam 

of geluidsscherm, zoals ook is gebeurd in 
het kader van het natuurinrichtingsplan 
BourgoyenOssemeersen. Ook langs de 
Buitenring, ten zuiden van de Beekstraat
brug, is al een geluidsdam aangelegd. een 
ecoduct tussen het leeuwenhof en de 
BourgoyenOssemeersen (Vliegpleinkou
ter) zou een nog betere geluidsbufferende 
rol spelen (zie hierna). 

Om de belevingswaarde te verhogen, is 
het ook nodig om het wegdek van de Bos
straat te vernieuwen. de huidige verhar
ding met betonplaten zorgt voor aanzien
lijke geluidshinder. Ook de fietspaden aan 
beide zijden van de Bosstraat zijn dringend 
aan vernieuwing toe. Zonder overdrijven 
behoren ze tot de koplopers van de meest 
erbarmelijke fietspaden in OostVlaande
ren. de slechte staat van die fietspaden 
wordt al tientallen jaren aangeklaagd, 
zonder enig gevolg.

Ecoduct tussen Bourgoyen- 
Ossemeersen en plangebied  
‘vergeten’
Het inrichtingsplan gaat niet in op het 
voorstel van natuurpunt gent voor een 
brede ecoductverbinding over de ringvaart 
en de Binnen en Buitenring. dat ecoduct 
zou kunnen fungeren als natuurverbinding 
tussen de noordelijke Bourgoyen aan de 
kouter tussen de driesdreef enerzijds en 

het deelgebied leeuwenhof anderzijds en 
zo het isolement van de BourgoyenOsse
meersen doorbreken. aan de randen van 
dit ecoduct zou het mogelijk zijn om ook 
wandel en fietsinfrastructuur te voorzien, 
waardoor niet alleen een belangrijke na
tuurverbinding, maar ook een belangrijke 
recreatieve verbinding ontstaat tussen de 
beide grote groengebieden. dit zou een 
ongelooflijk maar broodnodig ontsnippe
rend effect hebben voor de natuurwaarden 
in de BourgoyenOssemeersen en zo een 
belangrijke meerwaarde bieden voor de 
natuur (en ook voor de natuurrecreatie) in 
de hele regio.

Maatschappelijke rol van  
middenveld zwaar onderschat
Opvallend is de (allesbepalende) regie van 
de overheid. eigenlijk is het hele planproces 
een louter onderonsje tussen verschillende 
overheden en hun diensten. als er al 
sprake is van externe partners, gaat het om 
‘particulieren’ (lees landbouwers of groot
grondbezitters). de ‘gewone burger’ en 
ook de georganiseerde middenveldorgani
saties hebben geen inspraak gehad. Maar 
de voorbije jaren was er wel heel intens 
bilateraal overleg met alle landbouwers, 
ook al wordt dat ontkend door de ambte
naren van de VlM. toen wij vroegen om 
meer betrokken te worden in het proces 
van de hele groenpool was dit zogenaamd 

Actie voor de  
Vinderhoutse bossen

Doe mee!
Wij willen dat de overheid het bestaande bos  

aankoopt en dat de bosuitbreiding er snel komt.

de gentenaars hebben recht op stadsbossen.  
en vlug.

kom mee actie voeren op zondag 22 april  
om 10.00 uur in de Vinderhoutse Bossen.

Meer info volgt via website, Facebook en digisnep!

Contact: gent@natuurpunt.be   09/227.22.94  0472/47.45.43
http://www.natuurpuntgent.be
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‘onmogelijk’, omdat er anders ook overleg 
zou moeten zijn met alle boeren. intussen 
was men al jaren bezig met huisbezoeken 
bij de betrokken landbouwers. de timing 
van uitvoering van het inrichtingsplan is 
gewoon afgestemd op de pensionering van 
de betrokken landbouwers en in geen 
geval op de nood van de gentenaars aan 
bijkomend en toegankelijk bos. 

Mogelijke bijdrage van  
Natuurpunt niet gevalideerd
Voor natuurpunt is geen rol voorzien. tij
dens de hoorzitting op 8 juni 2005 in het 
Clubhuis ClaeysBouüaert stelden de amb
tenaren van de VlM en de stad gent al dat 
natuurpunt geen partner was. dit was des 
te merkwaardiger omdat natuurpunt op 
dat moment in het voorliggende plan
gebied de grootste oppervlakte in natuur
beheer had – sinds 1998 beheert onze 
vereniging een tiental hectare, onder an
dere de plas aan het leeuwenhof en de 
aanpalende gronden. de verwerving en 
inrichting van alle deelgebieden (ook het 
deelgebied pal naast ons natuurreservaat) 
wordt gefinancierd door het agentschap 
natuur en Bos (anB), maar uitgevoerd 
door de VlM. na de inrichting zal anB het 
beheer voor zijn rekening nemen. natuur
punt pleit ervoor om de zone naast het 
leeuwenhof in beheer te krijgen zodat die 
in samenhang met het leeuwenhof kan 
worden beheerd. Het deel ten westen van 
ons reservaat leeuwenhof heeft momen
teel een landbouwbestemming. natuur
punt gent stelt voor om zeker die zone te 
herbestemmen naar natuurgebied. Maar 
in het kader van het gemeentelijk ruimte
lijk Uitvoeringsplan ‘leeuwenhof  de 
Campagne’ is de stad gent niet ingegaan 
op onze vraag om dat meteen al te doen.

Het enige noemenswaardige overleg tus
sen natuurpunt gent en de VlM gebeurde 
over de inrichting van het gebied naast ons 
reservaat. Wij maakten daarbij onze op
merkingen en wensen kenbaar, maar die 
zijn totaal niet gevolgd. Wij zijn bijvoor
beeld geen voorstander van te veel bosuit
breiding in die zone, omwille van de  
mogelijke negatieve invloed op de naast 
gelegen vogelrijke plas. We kiezen hier 
liever voor een vrij geleidelijke overgang: 
startend van een beboste buffer achter de 
woningen aan de Mariakerksesteenweg, 
overgaand naar een meer open landschap 
met hier en daar wat struweelontwikkeling 
tot een open schraal graslandgebied naast 
de oude zandwinningsplas. We vermoeden 
dat de VlM zoveel mogelijk bos in deze 
zone wil proppen om minder te moeten 
bebossen in de kern van de groenpool.

Uit financiële overwegingen zouden er best 
enkele afspraken komen om de aankopen 
te verdelen over verschillende partners. Het 
plan kost een hoop geld (ruim 10,7 miljoen 
euro) en de middelen die de overheid ter 
beschikking heeft voor de realisatie van 
stadsbossen worden – spijtig genoeg – niet 
verhoogd. natuurpunt is erkend als ter
reinverwervende organisatie en zou – in 
onderling overleg – voor bepaalde deelge
bieden kunnen optreden als aankopende 
en beherende instantie. Zo’n samenwer
king tussen overheid en middenveldorga
nisatie kent veel voordelen, onder andere 
in de vorm van een groter maatschappelijk 
draagvlak. dat blijkt ook uit talrijke voor
beelden in het buitenland. Maar het inrich
tingsplan maakt duidelijk dat er op het vlak 
van ‘aankopen’ of beheer geen rol wordt 
geduld voor het middenveld.

Tot slot
de gemeenten gent en lovendegem heb
ben intussen het inrichtingsplan voor de 
groenpool Vinderhoutse Bossen goedge
keurd. de gemeente lovendegem heeft 
– eufemistisch gesteld – weinig moeite 
gedaan om extra bos te voorzien op haar 
grondgebied. Het is nu wachten op de 
ondertekening door de bevoegde minister 
Joke schauvliege. Bij het schrijven van dit 
artikel was dit nog niet gebeurd. niet nader 
genoemde bronnen stellen dat het hele
maal niet zeker is dat de minister dit inrich
tingsplan zal tekenen, omdat ze het te 
‘verregaand’ en te ‘ambitieus’ zou vinden. 
dat zou wel helemaal hemeltergend zijn!
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