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Op woensdag 26 oktober zijn de schepvijver
Jan Hublé en het blotevoetenpad in de Bour-
goyen-Ossemeersen feestelijk geopend door
schepen Tom Balthazar en een groep en-
thousiaste schoolkinderen.
“Kinderen hebben ruimte nodig”, stelde de
schepen. “Om te ontdekken, te ravotten en
te spelen. Maar ook om te leren. Met de aan-
leg van een nieuwe educatieve zone in de
Bourgoyen nemen we opnieuw een initiatief
waarbij kindvriendelijkheid hoog in het
vaandel wordt gedragen. De zone, vlak bij
het bezoekerscentrum aan de Driepikkel-
straat in Mariakerke, is een nieuwe ontdek-
kingstuin voor scholen en gezinnen, waar
tegelijk ook plaats is voor natuureducatieve
spelen.”

Kindvriendelijke, educatieve zone
Tussen het Natuur- en Milieucentrum (NMC)
De Bourgoyen en het populierenbos ligt al

langer een omgevingstuin met buitenklas,
bijenhotel en bloemenweide. Nieuw is de
zone aan de overkant van het NMC: hier be-
vindt zich het blotevoetenpad, de schepvij-
ver en een evenementenplein.
Op het blotevoetenpad, aangelegd met ma-
teriaal dat in de Bourgoyen-Ossemeersen te
vinden is, kunnen kinderen zand tussen de
tenen voelen en ervaren hoe het is om te
stappen door plassen, over steentjes of hout
en in kort en lang gras. Na het pad in de
Gentbrugse Meersen is dit het tweede blote-
voetenpad in Gent.
De U-vormige schepvijver is opgedragen aan
prof. dr. Jan Hublé (1923-2009), pionier van
de natuurbescherming in Gent. Jonge avon-
turiers kunnen de vijver bereiken via een
vlonder of via de zacht glooiende hellingen
aan de rand. Jongeren kunnen er, vooral in
klas- of schoolverband, terecht voor water-
onderzoek.

Tussen de vijver en het pad ligt een grasveld
dat als evenementenplein kan dienen. Er is
ruimte voor tentoonstellingen en voor de jaar-
lijkse plantenbeurs van Natuurpunt Gent. Ge-
maaide paden verbinden de zone van de
schepvijver met die van het blotevoetenpad,
maar buiten de paden groeit het gras weelde-
rig lang. Zo kunnen natuurspeurders er ook
veel insecten en bloeiende kruiden spotten.

Verdere aanleg educatieve zone
Het grootste deel van de educatieve zone is
klaar. Bij de schepvijver zijn onlangs nog
vier werktafels geplaatst, waarop kinderen
hun ‘buit’ uit de vijver kunnen bekijken en
onderzoeken. In het voorjaar van 2017 wordt
nog een hangbrugje geïnstalleerd over de
Grijtgracht. Het brugje zal de tuin naast het
NMC verbinden met het populierenbosje,
zodat kinderen daar verder op avontuurlijke
ontdekking kunnen gaan.

Schepvijver Jan Hublé opengesteld voor het publiek
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Op dinsdag 13 januari 2015 kochten we een
perceel van 1ha 35a 92ca in de Keuzemeer-
sen. Deze aankoop had een speciale voorge-
schiedenis. De vorige eigenaar, de heer
Schollier, had het perceel het jaar voordien
namelijk illegaal laten ophogen. Na wat dis-
cussie konden we gelukkig in goede af-
spraak met hem en de stad Gent verkrijgen
dat de opgevoerde grond weer zou worden
weggehaald.
In eerste instantie heeft Natuurpunt de op-
gehoogde grond weer afgeschraapt en op
grote hopen gelegd dicht bij de toegang van

het perceel. De Gentse Groendienst heeft
daarna in twee bewegingen alle gestorte
grond weggehaald en afgevoerd naar onder
andere de buffer R4, een stedelijk groenpro-
ject ter buffering van de nieuwe woningen in
de Lange Velden in Wondelgem en Maria-
kerke langs de R4. Natuurpunt Gent is heel
tevreden over de constructieve samenwer-
king met de Groendienst in dit dossier. De
verantwoordelijke ambtenaar Johan Meir-
laen en directeur Mieke Schauvliege volgden
de werken nauwgezet mee op. Ook schepen
Balthazar en zijn kabinet werkten construc-

tief mee om dit probleem op te lossen. 
De hoeveelheid af te voeren grond bleek een
stuk groter dan eerst was ingeschat en
daarom moest het weghalen in twee bewe-
gingen gebeuren, telkens door een externe
aannemer die via een aanbestedingsproce-
dure werd aangesteld. Dat alles vergde nogal
wat tijd. Eind augustus 2016 werd de tweede
en laatste ‘move’ ingezet en al snel succesvol
afgerond. 
De Groendienst spendeerde ruim 16.000 euro
voor de beide afvoeracties in dit gronddos-
sier. We zijn de stad heel dankbaar voor de
constructieve samenwerking in deze ge-
slaagde herstelactie! Vanaf nu kunnen we op-
nieuw het reguliere natuurbeheer in deze
meersen opstarten. 

Tijdens de begrotingsbesprekingen van eind
september 2016 maakte Vlaams minister
van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) 2,8 mil-
joen euro vrij, zodat het Agentschap voor Na-
tuur en Bos (ANB) de laatste percelen
bosgrond kan verwerven in de 1200 hectare
grote groenpool Parkbos, die zich uitstrekt
over Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem.
Parkboscoördinator Iris Lauwaert denkt dat
het dankzij de extra middelen mogelijk zal
zijn om het project zoals gepland tegen
2018-2020 te voltooien.
Sinds 2005 wordt in de groenpool Parkbos
ruimte voorzien voor 345 hectare oud en
nieuw bos, 200 hectare park- en natuurge-
bied en 500 hectare landbouwgebied. Intus-
sen heeft ANB al 223 van de circa 345
hectare grond die bestemd is voor bos aan-
gekocht. Van de resterende oppervlakte
staat het aankoopdossier voor het 45 hec-
tare grote kasteeldomein De Ghellinck mo-

menteel on hold. Dat komt omdat zich in de
ondergrond een Duits munitiedepot uit de
Tweede Wereldoorlog bevindt en men eerst
de andere gronden wil verwerven en inrich-
ten.

Ook Natuurpunt zal zijn steentje bijdragen in
het Parkbos, en wel in het deelgebied Rijvis-
sche. De voorbije maanden hebben we
samen met alle parkbospartners in de werk-
groep Rijvissche een nieuw inrichtingsplan
voor dit deelgebied opgemaakt, besproken
en goedgekeurd. Het inrichtingsplan betreft
het gebied (in uurwerkwijzerzin) gelegen
tussen de E40, Don Boscocollege,  de Grote
Steenweg, de Rijvisschestraat en een grens
net ten noorden van de oude spoorwegberm.
Het ontwerp werd opgemaakt door studiebu-
reau Omgeving en na bespreking telkens op-
nieuw aangepast. Natuurpunt is alvast zeer
te spreken over het resultaat. We vinden dat

er puik werk is verricht. Intussen heeft de
werkgroep ook het toekomstig beheer in het
deelgebied Rijvissche vastgelegd. Natuur-
punt engageerde zich om al de bos- en na-
tuurgebieden in dit deelgebied aan te
kopen, in te richten en te beheren. Door de
aankoop van het Hutsepotbos in 2015 heb-
ben we hier al ruim 7,6 hectare in eigendom.
Hopelijk kunnen we de volgende maanden
nog wat bijkomende gronden verwerven.
Ook de loods die we indertijd mee hebben
aangekocht van het Gentse stadsontwikke-
lingsbedrijf zal in de toekomst een belang-
rijke rol spelen in dit deel van het Parkbos.
In een volgende Snep! zullen we dit inrich-
tingsplan (en onze belangrijke rol daarin)
uitgebreid voorstellen.

BRON: VERSLAGEN WERKGROEP RIJVISSCHE EN KRANTEN-
ARTIKELS OVER PARKBOS

Keuzemeersen: opgehoogde grond volledig afgevoerd

Realisatie Parkbos krijgt belangrijke ondersteuning 

Situatie voor het afgraven van de grond © BENNY COTTELE

Situatie na het afvoeren van de grond © JOHAN MEIRLEAN



32
SNEP! 2016 NUMMER 4

Beleid

De voorbije twintig jaar kocht Vlaanderen nooit minder bos- en na-
tuurgebied aan dan vandaag. Dat blijkt uit nieuwe bereken ingen
van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
Tussen 2014 en 2015 zakte het bedrag dat Vlaanderen veil had om
zelf bos- en natuurgebied aan te kopen van 14 naar 9,6 miljoen
euro. De oppervlakte bos- en natuurgebied die de Vlaamse over-
heid aankocht is bijna gehalveerd, van 697 hectare naar 351 hec-
tare. In totaal ligt het budget voor de vergroening nu ruim 
30 procent lager dan in de vorige regeerperiode (2009-2014) en 
45 procent lager dan in de periode daarvoor (2004-2009). Gecorri-
geerd aan de hand van de gestegen consumptieprijzen bedraagt
dat verschil zelfs respectievelijk 42 en 60 procent. De subsidies
voor terreinbeherende verenigingen bleven ongeveer gelijk, na-
melijk rond 6,8 miljoen euro.

“We zijn er nog niet”
Tussen 2014 en 2015 is er dus niet alleen sprake van een plotse
daling van de budgetten voor de aankoop van natuurgebieden. De
financiële middelen dalen deze legislatuur ook in vergelijking met
de twee vorige regeerperiodes. Nochtans stellen deskundigen bij
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek dat er niet meteen een
verband is met het feit dat het aantal natuurgebieden gestaag is
gestegen en alle doelen zouden zijn bereikt: “Het aantal natuur-
gebieden neemt wel toe, maar ook de kwaliteit is belangrijk. Glo-
baal worden er inspanningen geleverd, maar de resultaten laten
op zich wachten. We zijn er nog niet.”
Het lijkt op zich al een half mirakel dat het in het sterk 

verkavelde Vlaanderen hoe dan ook nog mogelijk is om natuurge-
bied aan te kopen. Sinds 1995 zijn in totaal 35.432 hectare aange-
kocht. Dat gebeurde zowel direct door de overheid als door
erkende 'terreinbeherende verenigingen', zoals Natuurpunt, die
daar deels subsidies voor krijgen.
Niet zelden gaat het om versnipperde stukjes groen die op den
duur weer één aaneengesloten natuurgebied en ecosysteem kun-
nen vormen. De aankoop van gebieden en gebiedjes door de over-
heid of een terreinbeherende vereniging blijkt de beste manier om
dat te realiseren, want alleen zo krijgen de terreinen ook effectief
‘natuur’ als hoofdfunctie. Van alle natuurgebieden hebben die van
het Vlaams Gewest en de gesubsidieerde natuurverenigingen dan
ook de hoogste natuurwaarde. Wanneer privé-eigenaars zoals
landbouwers of bedrijven de terreinen beheren, krijg je nauwe-
lijks beter beschermde natuur – enkele uitzonderingen buiten be-
schouwing gelaten.
Net daarom bevatte het vorige Vlaamse regeerakkoord 2009-2014
de ambitie om de groene overheidsaankopen te verhogen of min-
stens hetzelfde ritme aan te houden. In het huidige regeerakkoord
staat dat doel niet expliciet vermeld, maar ligt de nadruk op de
Europese natuurdoelen. Die stellen een hele reeks criteria voorop
voor voldoende en kwaliteitsvol bos- en natuurgebied. Logischer-
wijs kan ook dat het best worden gegarandeerd met aankopen
door de overheid en de erkende verenigingen.

BRONNEN:  Artikel van Barbara Debusschere, De Morgen van 18
oktober 2016/ Website Natuurpunt

Overheid bespaart fors op aankopen van natuurgebieden


