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Stadsbossen
van ‘levensbelang’ voor

een stad als Gent

Sinds een kleine vijftien jaar spant

Natuurpunt Gent – als voorloper tot voor enkele jaren

Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen – zich in om

iedereen ervan te overtuigen dat er in en rond Gent

stadsbossen nodig zijn. In de bijzonder brede werking

van onze natuurbehoudvereniging (met inmiddels

bijna 3000 leden) is dit aandachtspunt uiteindelijk

zelfs uitgegroeid tot een prioriteit.

Dat is niet echt vanzelfspre-
kend, want het onderwerp
heeft zeker niet alleen met

natuurbehoud te maken. De stads-
bossen zullen (en moeten volgens ons
ook) een multifunctioneel gebruik
kennen, waarbij het ecologische be-
lang in de meeste gevallen nevenge-
schikt is aan het sociale, recreatieve
en milieubelang.
Door onze jarenlange werking rond
de stadsbossen hebben wij in elk
geval mee gezorgd voor een kente-
ring in het ‘beleid’, zeker in en rond
Gent. In de loop der jaren zijn de stad
Gent en de verschillende andere
overheden in Vlaanderen geëvolu-
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eerd van een onverschillige houding
naar een duidelijk engagement voor
de realisatie van stadsbossen.

Stadsbossen vervullen
verschillende functies
Het is overduidelijk dat bossen een
ongelooflijk potentieel hebben voor
de leefbaarheid van een stad. We
overlopen hier nog eens kort de ver-
schillende belangrijke functies die
stadsbossen vervullen. Er is de kli-
maatbeschermende functie, de func-
tie als buffer tegen luchtvervuiling, de
geluidsdempende functie, de functie
als visueel scherm, de ecologische

functie en de sociale (en recreatieve)
functie. Al die functies hebben een
directe impact op de leefbaarheid en
de leefkwaliteit van de steden en
bewijzen hoe dringend bijkomende
bossen voor Gent zijn.

Klimaatbeschermende functie
Stadsbossen vervullen een belangrij-
ke klimaatschermfunctie. Zowel op
macro-, meso- als microschaal. Op
macroschaal is het duidelijk dat vol-
doende grote stadsbossen een kleine
(maar relevante) bijdrage leveren
tegen de klimaatveranderingen op
grote schaal. Bossen stockeren broei-
kasgassen zoals CO2. Door de ver-
wachte verhoging van de CO2-con-
centratie in de atmosfeer en de vrees
voor bijhorende klimaatveranderin-
gen hebben bossen een belangrijke
taak als opslagplaats voor koolstof.
Op mesoschaal is er voor voldoende
grote en dicht (vijf kilometer geldt als
‘grens’) bij de stad gelegen stadsbos-
sen een belangrijke klimaatscherm-
functie weggelegd. Het is op schrij-
nende wijze duidelijk dat het huidige
sterk versnipperde bosareaal en de
beperkte oppervlakte met bosele-
menten in het Gentse momenteel
weinig soelaas bieden. Slechts tien
procent van het Gentse bosbestand
komt momenteel in aanmerking als
‘klimaatschermbos’. Enkel de 54
hectare bos van de Vinderhoutse
Bossen voldoen voor die functie. In
vergelijking met andere steden in het
buitenland (en zelfs in het binnen-
land) is dat zwaar onvoldoende (zie
kader ‘klimaatschermfunctie van
bossen’).

Bossen geven schaduw, veranderen de lichtkwaliteit, remmen de wind, maken de
lucht vochtiger door verdamping en temperen temperatuurschommelingen. Daarom
hebben zij een rechtstreeks plaatselijk effect op het microklimaat.

De klimaatschermfunctie van bossen
De invulling van de term ‘klimaatschermbos’ is gebaseerd op Duitse stu-
dies. Die hebben ertoe geleid dat klimaatbescherming door bossen formeel
als doelstelling is vastgelegd in de Duitse boswetgeving. De afbakening
van de stadsrandbossen in de verschillende Duitse deelstaten is gebaseerd
op de grootte van de woonzones.
We kunnen de klimaatschermwerking van bossen als volgt verklaren: door
de beschermende werking van het bladerdek en de positieve impact van
het bodemvochtgehalte zijn de temperatuurextremen (minima en maxima)
in een bos beperkt in vergelijking met het open veld. Hierdoor kunnen de
absolute temperatuurverschillen tussen de stad en het bos hoog oplopen.
Door de sterkere opwarming van de bebouwde oppervlakte in steden, zal
de warme lucht daar stijgen. Die kan worden aangevuld met koelere lucht
indien er in de omgeving van de stad relatief grote bosoppervlaktes aan-
wezig zijn. De onderstaande figuur, ontleend aan een Duitse studie, toont
de luchtcirculatie boven een stad met als resultaat een ‘country breeze’ in
de randzone van die stad.
Een studie van de KUL over de schermfunctie van bossen gaat na of er in
Gent boscomplexen aanwezig zijn die de functie van klimaatschermbos
kunnen vervullen. Daarvoor zijn de volgende criteria vooropgesteld:
* De bossen moeten gelegen zijn binnen een cirkel met als straal twee-
maal de straal van de woonkern, rekening houdend met de gesloten
(stadskern) en de aan de stadskern verbonden halfopen bebouwing.
* De bossen moeten een minimale oppervlakte hebben van vijftig hectare.
In de studie blijkt dat enkel de Vinderhoutse Bossen voldoen aan deze
criteria en dus als stedelijk klimaatschermbos kunnen dienen. In Vlaande-
ren fungeert op die manier 6.700 hectare bos als stedelijk klimaatscherm-
bos. Brussel heeft 3.536 hectare schermbos, Antwerpen 1.804 hectare,
Brugge 384 en Gent… 54 hectare.        BV
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Op microschaal spelen stadsbossen
eveneens een belangrijke functie.
Iedereen heeft ongetwijfeld al aan
den lijve ondervonden wat een bos
betekent in droge en warme perio-
des. Op warme zomerdagen is de
koelte van (stads)bossen heerlijk ver-
kwikkend. De luchtvochtigheid in het
bos ligt aanzienlijk hoger dan in het
vrije veld, zodat er tijdens zo’n droge
hitteperiodes een aangenaam ‘kli-
maat’ heerst in het bos. Ook de tem-
peratuur is op zulke momenten zes
tot acht graden lager in het bos dan
in het open veld! Bovendien heeft
een stad altijd een warmer
(micro)klimaat ten opzichte van het
buitengebied, waardoor de getemper-
de temperaturen in stadsbossen nog
belangrijker zijn. De extreme tempe-
raturen worden immers door bos ge-
temperd. Bij koude periodes is de
temperatuur in bossen dan weer ho-
ger dan in het open veld. Tijdens een
hittegolf kan de bereikbaarheid van
voldoende grote koelere stadsbossen
zelfs van levensbelang zijn voor per-
sonen met een zwakkere of kwets-
baardere gezondheid zoals ouderen
en kinderen. Denken we maar aan
de hittegolven van de voorbije jaren
(vooral van de zomer van 2003)
waarbij vele doden te betreuren vie-
len. Daarnaast is ook de remmende
werking op wind van belang. Bossen
spelen een heel belangrijke rol als
windscherm.

Buffer tegen luchtvervuiling
Een van de belangrijkste functies van
bossen is de bufferende werking op
luchtvervuiling. Dit is des te belangrij-
ker in een stadsomgeving, zodat
stadsbossen hiervoor alleen al zeer
noodzakelijk zijn. De luchtvervuiling
kwam onlangs prominent in het
nieuws. Het recente onderzoek dat
aantoonde dat de regio van Vlaande-
ren tot het Ruhrgebied tot de top drie
van meest vervuilende regio’s in de
wereld behoort, zal iedereen wel
bijgebleven zijn. De grote boosdoe-
ners zijn de industrie en het verkeer.
In Gent concentreert de (vervuilende)
industrie zich vooral, maar niet uit-
sluitend, in de (noordelijke) Kanaalzo-
ne. De heel lage bosindex rond Gent
maakt al duidelijk dat er dus geen
noemenswaardig scherm bestaat rond
de vervuilingsbronnen in de Kanaal-
zone, noch op andere industriële sites
zoals in Zwijnaarde en Wondelgem.
Het gebied in Gent dat kampt met de
meeste hinder op het vlak van onge-
zonde lucht, situeert zich ten oosten

Autoverkeer, een belangrijke vervuiler
De meeste verontreiniging wordt veroorzaakt door de uitstoot van stikstof-
oxiden (NOx) en koolstofmonoxide (CO). De emissiewaarden van het ver-
keer worden in belangrijke mate bepaald door de verkeerssnelheid (de
NOx-emissie verhoogt bij toenemende snelheid, de CO-emissie neemt af).
Concentraties van NOx-uitstoot zijn dan ook te vinden langs de E17, E40,
R4 en B401. Concentraties van CO zijn veeleer te vinden in Gent-centrum,
langs de R40 en aan het kruispunt E40-E17.

van de Kanaalzone (vanaf Oostak-
ker). Stadsbossen kunnen een we-
zenlijke bijdrage leveren aan het
bufferen van die luchtvervuiling en
vooral het stadsbos in Oostakker-
Lochristi kan voor dit gebied een
belangrijke rol vervullen als buffer.
De vervuiling veroorzaakt door het
verkeer heeft gevolgen voor de
luchtkwaliteit van het hele grondge-
bied van Gent. Vooral het snelrijdend
verkeer zorgt voor extra hoge con-
centraties van vervuilende stoffen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft
overduidelijk aangetoond dat brede
stroken langs (snel)wegen een sterk
verhoogde luchtvervuiling kennen.
De situering van de E17 (aan groen-
pool Parkbos in De Pinte-Zwijnaarde),
de R4 (aan de Vinderhoutse Bossen-
Groene Velden) en de R4 en E17
(aan de Gentbrugse Meersen) maken
duidelijk dat de voorziene stadsbos-
sen een heel belangrijke bufferende
rol zullen hebben tegen die bronnen
van luchtvervuiling.
Dat bos een groot vermogen heeft om
vervuilde lucht te zuiveren, is al talloze
keren in wetenschappelijke studies
aangetoond. Zelfs een enkele bomenrij
langs een verkeersader blijkt een aan-
zienlijk positief effect te hebben op de
luchtkwaliteit. Natuurlijk blijft een be-
langrijke aanpak van de
(lucht)vervuiling aan de bron noodza-
kelijk, want bij zware en aanhoudende
luchtverontreiniging is het gevaar groot
dat de bossen zelf ten onder gaan aan
de toxische stoffen waarvoor ze juist
bescherming kunnen bieden. In deze
context is ook het soort bomen dat
wordt aangeplant of  ‘gestimuleerd’
van belang. Niet alle soorten bomen
zijn even gevoelig voor luchtvervuiling.

Geluidsdempende functie
In de omgeving van steden heerst er
duidelijk een lawaaioverlast. Het
razende verkeer en de grote bedrij-

Bossen vormen een ideale buffer tegen vervuilend wegverkeer.
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vigheid zorgen voor een constante
lawaaisluier. Mensen ervaren deze
lawaaihinder als een van de meest
storende elementen in hun leefomge-
ving. Bossen kunnen een belangrijke
geluidsdempende functie hebben.
Maar daarvoor moet het bosvolume
voldoende groot zijn. Zo is berekend
dat de vermindering van de geluids-
hinder pas vanaf honderd meter bos
enige betekenis krijgt. Maar zelfs
indien een bos niet voldoende breed
is, kan er toch een positief psycholo-
gisch effect spelen. Een gecamou-
fleerde weg wordt als veel minder
hinderlijk ervaren.
De geplande stadsbossen zouden ook
hier een belangrijke functie moeten
krijgen, zeker omdat die toekomstige
groengebieden doorsneden of geflan-
keerd worden door belangrijke ver-
keersaders. Geluidsschermen en -
bermen hebben wel een groter
meetbaar resultaat (en vereisen een
veel kleinere ruimte). Daarom lijkt
ons een combinatie van geluidsscher-
men en -bermen met een voldoende
breed bufferbos de beste oplossing.
Dan is er sprake van een buffer tegen
geluids- én luchtvervuiling.
De belangrijkste knelpunten inzake
geluidsoverlast bevinden zich op
plaatsen waar verkeerslawaai voor-

komt. In Gent is dat de stadsring R4,
de E40 en de E17. De groenpool
Parkbos wordt begrensd door de E17.
Bufferbossen dienen hier dan ook
voldoende breed de rest van het
gebied af te schermen van het sto-
rende autoverkeer.

Stadsbossen als visueel scherm
Stadsbossen kunnen (landschappelijk)
storende zaken verbergen. Ze scher-
men bebouwing en andere als sto-
rend ervaren objecten af. Maar naast
die verbergende functie is er nog een
ander (psychologisch) effect. Bossen
brengen namelijk een nieuw element
in het landschap. Ze kleden het land-
schap aan, geven het zelfs een rug-
gengraat en vormen op zich een
visueel aantrekkelijk element.

Ecologische functie
Bossen bieden een belangrijke leef-
en schuilplaats voor veel soorten
dieren, planten en andere levens-
vormen. In hun optimale natuurlijke
vorm bieden bossen zelfs de hoog-
ste biodiversiteit, maar ook minder
natuurlijke bosvormen leveren een
belangrijke meerwaarde voor de
natuur. Veel mensen associëren bos
trouwens met ‘natuur’. Via een
ecologisch verantwoord beheer zijn

Bossen en groen worden steeds meer erkend als rustgevende en preventief gezond-
heidsbevorderende elementen. In Nederland is daaromtrent de voorbije jaren belang-
rijk wetenschappelijk onderzoek gebeurd. Niet voor niets vestigen nieuwe  ziekenhui-
zen, bedrijven en scholen zich graag in het groen…

vele natuurpotenties te ontwikke-
len. Die kansen moeten gegrepen
worden. Enkele voorbeelden van
een verantwoord beheer: alleen
inheemse loofboomsoorten aan-
planten en laten overleven, het
volume staand en liggend dood
hout verhogen, permanente en tij-
delijke open plekken realiseren en
beheren, een aangepast beheer
voor bosranden, afwateringssyste-
men stopzetten of strikt beperken.
Verder zijn ook natuurgerichte rand-
voorwaarden nodig voor een duur-
zame houtoogst en jacht.
Bossen kennen een belangrijke wa-
terbufferende functie. Ze slaan veel
water op dat ze geleidelijk weer aan
hun omgeving afgeven (in de vorm
van verdamping en ook als infiltratie-
water dat het grondwatersysteem
voedt). De Vinderhoutse Bossen kun-
nen door hun potentieel broekbos-
achtig karakter een bijdrage leveren
als (regen)wateropvanggebied.

Sociale en recreatieve functie
Naast de milieubeschermende func-
ties vervullen stadsbossen ook een
heel belangrijke sociale en recreatie-
ve functie. Die kan niet genoeg be-
klemtoond worden. Stadsbossen zijn
er in belangrijke mate voor de stede-
lijke bewoners (en de bewoners van
de omliggend gemeentes). Vlot be-
reikbare en openbaar toegankelijke
bossen bieden een belangrijke meer-
waarde voor de leefbaarheid en aan-
trekkelijkheid van de stad.
Ook hier schiet de Gentse regio mo-
menteel schromelijk tekort. De inter-
nationaal gehanteerde (en algemeen
aanvaarde) norm van een hectare
recreatiebos per honderd inwoners
wordt in het Gentse bijlange niet
gehaald. Volgens deze norm zou er
voor een stad als Gent minstens 2240
hectare bos voor de recreatie (binnen
een afstand van twaalf kilometer)
beschikbaar en bereikbaar moeten
zijn. Daarvan is 907 hectare aanwe-
zig. Binnen een afstand van vijf kilo-
meter zijn de Gentbrugse Meersen,
de Kastelensite en de Vinderhoutse
Bossen de beste locaties om bijko-
mende bebossing te voorzien. Uit de
berekeningen in de Langetermijn-
planning Bosbouw (een studie uit
1993 in het verlengde van het Bosde-
creet) blijkt dat er in Gent en omge-
ving een grote nood  bestaat aan
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bosuitbreiding voor verschillende
functies en vooral voor de sociale en
ecologische functie.
Een probleem daarbij is ook de ei-
gendomssituatie. In Oost-Vlaanderen
is 88,5% van de bossen in privé-bezit
(70% in Vlaanderen). Dit heeft tot
gevolg dat slechts een beperkt deel
van de bossen opengesteld is voor
het publiek. In Oost-Vlaanderen is er
slechts twaalf vierkante meter open-
gesteld bos beschikbaar per inwoner,
dat is het laagste cijfer in heel Vlaan-
deren.

Zoals gesteld is het bosareaal in de
nabije omgeving van Gent bijzonder
beperkt. De twee grootste bossen
binnen de Gentse gemeentegrenzen
– de Vinderhoutse Bossen (54 hecta-
re) en het bos aan de Hutsepot in
Zwijnaarde (27 hectare) – zijn allebei
in privé-eigendom en niet toeganke-
lijk voor het publiek.

Dit is een onaanvaardbare situatie.
Een bos om in te wandelen, te fietsen,
te ontspannen, tot rust te komen, als
ontdekkingsplaats voor natuurwaar-
nemingen en natuurbeleving, om
gezond buiten te kunnen spelen en
mensen te ontmoeten, is onmisbaar
voor de leefbaarheid van de steden.
Natuurlijk zijn een vlotte toeganke-
lijkheid en openbaarheid hierbij van
groot belang. Daarom wordt gepleit
om grote en vlot (met het openbaar
vervoer) toegankelijke stadsbossen
en groengebieden te voorzien aan de
randen van de stad. Overheidseigen-
dom is een belangrijke sleutel om dit
te kunnen realiseren. De keuze van
Gent en de Vlaamse overheid om in
de vier hoeken van Gent een groen-
pool met grote bos- en natuurrijke
zones te ontwikkelen, betekent met-
een ook een toekomstige optimale
spreiding van het recreatief groen in
en rond de stad. Bovendien kan elke
groenpool daardoor een eigen ‘pro-
fiel’ krijgen, zodat ook hier meer
keuzes en functies gewaarborgd zijn.
Het spreiden van die recreatiedruk is
trouwens hoogdringend nodig. Bij
gebrek aan voldoende toegankelijke
bosgebieden worden de weinige toe-
gankelijke bos- en natuurgebieden in
het Gentse momenteel ‘platgelopen’
en ‘overgerecreëerd’.

Waarom volstaat
landbouwgroen niet als
groenpool?
In discussies wordt vanuit de land-
bouwsector dikwijls aangegeven dat
stadsbossen niet nodig zijn, omdat
agrarisch groen toch ook landschap-
pelijk mooi is en kan volstaan. Stads-
bossen nemen volgens de verdedi-
gers van de landbouwbelangen (veel)
te veel landbouwgroen in. Ze om-
schrijven stadsbossen zelfs met ter-
men als ‘recreatiereservaten voor
stedelingen’. Maar dat klopt dus niet.

Zonevreemde bossen
Vanuit planologisch standpunt zijn bossen die niet in groen-, park- of bos-
gebied liggen ‘zonevreemd’. 46.000 hectare bos in Vlaanderen is zone-
vreemd (dat is dertig procent van het totale areaal!). Als we daarvan de
minder bedreigde bossen in buffergebieden en militaire domeinen aftrek-
ken, blijft er nog 38.000 hectare zonevreemd bos over. De meest bedreig-
de bossen zijn de bossen in woongebied of industriezone (samen vijf pro-
cent of 8000 hectare van het bosareaal).

Agrarisch groen kan niet voldoen aan
de verschillende noden die zich stel-
len. Allereerst blijken bossen een
(veel) grotere meerwaarde te leveren
op het vlak van de verschillende
milieufuncties en bovendien kunnen
bossen – als zij openbaar zijn – ook
recreatief beter benut worden dan
agrarisch groen, dat altijd voor het
grootste deel afgesloten zal blijven.
Ook de recreatieve beleving van
bossen krijgt een hogere waardering
van de recreant. Zo blijkt dat een
bezoek aan het bos na kustbezoek
op de tweede plaats komt als meest
geliefde uitstap van de Vlaming.
Bossen worden beschouwd als een
synoniem van een gezonde, natuur-
rijke omgeving. Bovendien kunnen
bossen veel recreanten herbergen. In
elk geval veel meer dan een agra-
risch landschap, waarvan het open of
halfopen uitzicht al snel als ‘vol’ er-
varen wordt, doordat wandelaars
altijd weer andere wandelaars in het
vizier krijgen. In voldoende grote
boscomplexen kunnen aanzienlijke
aantallen bezoekers terecht, terwijl
de mensen toch de perceptie hebben
dat ze daar alleen of met weinigen in
rondlopen. De nood aan een ont-
spannen kalmte-, stilte- en rusterva-
ring is in bosgebieden veel meer ge-
garandeerd dan in landbouwgroen.
Toch betekent dit helemaal niet dat
de landbouw in de groenpolen moet
verdwijnen. Het is wel duidelijk dat
de landbouw zal moeten inleveren,
maar in sommige groenpolen zullen
landbouwers een belangrijke rol blij-
ven spelen. Een voldoende uitge-
bouwde mix van (vooral) bos en an-
der groen (inclusief landbouw en
natuur) zorgt zelfs voor de grootste
meerwaarde. In de voorgestelde
invulling van de groenpolen blijkt dat
de overheid dit perfect in de praktijk
wil brengen, bijvoorbeeld in de
groenpool Parkbos.

Ook de huidige landschappelijke en
cultuurhistorische waarde van de
(landbouwgebieden binnen de)
groenpolen hebben hun belang. In de
groenpool Parkbos is ook daar in
grote mate rekening mee gehouden,
in zoverre dat er weinig bijkomend
bos voorzien is in de Kastelensite van
Zwijnaarde (wel meer in het Schelde-
veld in De Pinte).
De landbouw zal wel moeten (leren)

Stadsbossen bieden ideale wandelmoge-
lijkheden.
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inspelen op toekomstige kansen in
zo’n groen-recreatief gebied. Een
educatief project kan een band creë-
ren tussen landbouwer en bezoeker,
bijvoorbeeld met uitleg hoe de huidi-
ge landbouw functioneert, welke
gewassen geoogst worden, hoe de
wetgeving haar rol speelt in de land-
bouwbedrijfsvoering. De teelt van
biologische producten en hoevetoeris-
me moeten een markt kunnen vin-
den nabij een middelgrote stad als
Gent. Het zijn bijkomende kansen
voor het verkrijgen van een gediver-
sifieerde inkomensbasis.
Op plaatsen waar de landbouw uit-
eindelijk zal moeten inleveren, moet
daar wel een stevige financiële ver-
goeding tegenover staan. Bovendien
moet ook voldoende geld (en mens-
kracht) voorzien worden om een
grondenbank te laten functioneren.
Zo kunnen op een actieve, gestructu-
reerde wijze gronden van stoppende
landbouwers verworven worden en
kunnen geschikte gronden toege-
speeld worden aan blijvende en ac-
tieve beroepslandbouwers. De peri-
meter van het gebied waaroor die
grondenbank wordt ingezet, moet
voldoende groot zijn.

Enkele problemen met
agrarisch groen
Agrarisch groen lijkt in de randstede-
lijke omgeving gedoemd om te evo-
lueren naar intensievere bedrijfsvor-
men zoals glastuinbouw (met zijn
landschapsverstorende constructies)
en boomkwekerijen, ofwel te ontaar-
den in de ruimtelijke chaos van hob-
bylandbouw met allemaal verschil-
lende afsluitingen, berghokken,
stallen en bordjes ‘verboden toe-
gang’. In beide gevallen valt de re-
creatieve functie als volwaardig
groengebied grotendeels weg.
Bovendien verstoort de (rijke) hobby-
boer de grondmarkt door te hoge
grondprijzen te betalen, waarmee
beroepslandbouwers en de overheid
onmogelijk kunnen concurreren. Zo
ondergraven deze hobbyboeren de
beroepslandbouw en maken zij ook
de stadsbosplannen veel duurder.
Verder is het landbouwgroen in het
verleden niet sterk genoeg gebleken
om de verstedelijking tegen te gaan.
Talrijke verkavelingen en bedrijven
hebben het randstedelijk landbouw-

groen ingepalmd. Alleen beschermde
natuurgebieden (met de Bourgoyen-
Ossemeersen als mooiste voorbeeld)
en bosgebieden als de Vinderhoutse
Bossen kunnen een voldoende harde
‘grens’ stellen aan de uitdijende stad.
De vier groenpolen met de stadsbos-
sen erin vervat zullen beter in staat
zijn deze grenzen te stellen dan de
huidige landbouwgebieden. Zonder
(de bufferfunctie van het) Parkbos
worden de Zwijnaardenaars binnen
de kortste keren ook stedelingen en
verdwijnt het groene karakter van de
deelgemeente die zich geen stad
noemt.

Stadsbossen positief
benaderd
Onveiligheid, vandalisme, grond-
waardevermindering, broodroof (van
de landbouwers), mobiliteitsproble-
men en angst voor de toeloop van
grote massa’s stedelingen zijn dikwijls
terugkerende argumenten tegen
stadsbossen.
Voorstanders van stadsbossen zijn er
wel voldoende, maar die komen
minder daadkrachtig aan het woord.
Het is blijkbaar altijd gemakkelijker
om tegen iets te zijn dan voor iets...
Nochtans is het goed om de voorde-
len eens te benadrukken en de voor-
oordelen te relativeren.
Met betrekking tot de onveiligheid en
het vandalisme is het inderdaad no-
dig dat er een begeleidend overheids-
optreden wordt opgezet. Als bezoe-
kers weten dat er boswachters in het
gebied rondlopen, is al veel preven-
tief verholpen. Vandalisme zal nooit
volledig uit te sluiten zijn. Maar het
gebruik van stevig, nieuw, goed
ogend vandalismebestendig materiaal
(afsluitingen, infoborden, zitbanken, ...)

kan veel schade vermijden. In de
Bourgoyen-Ossemeersen leerden we
ook dat het nauw opvolgen en indien
mogelijk effectief bestraffen van van-
dalismepraktijken en het direct (des-
noods herhaaldelijk) herstellen van
het vernielde materiaal het vandalis-
me sterk kan afremmen. Maar niet
alles kan afgeschoven worden naar
de overheid. Een respectvolle en
verantwoorde omgang met elkaar als
bezoeker, bewoner, werknemer,
landbouwer is de belangrijkste voor-
waarde voor een aangenaam leefkli-
maat.

Het verhaal van de grondwaardever-
mindering is een fabeltje. Dit kan het
best geïllustreerd worden met de
situatie rond de Bourgoyen-Osse-
meersen. Van het eind van de jaren
1960 tot het begin van de jaren 1980
waren de gronden in de onmiddellijke
buurt van het natuurreservaat Bour-
goyen-Ossemeersen niet goed te
verkopen, wegens de nabijheid van
die ‘vuile (ruigte)toestanden’. Maar
na verloop van tijd gingen de mensen
zich realiseren welke duurzame groe-
ne, natuurrijke enclave er letterlijk in
hun achtertuin ontstond en stegen de
grondprijzen pijlsnel. Momenteel
behoren de grondprijzen rondom het
stadsreservaat tot de hoogste van
heel Gent. Eenzelfde evolutie valt te
verwachten in en rondom de groen-
polen. De omgeving van bijvoorbeeld
Zwijnaarde zal een (nog meer) resi-
dentieel karakter krijgen met nave-
nante grondprijzen. Wie wil er niet in
zijn onmiddellijke buurt een ruimte
om te wandelen, te genieten van de
stilte en de gezonde buitenlucht? De
Zwijnaardenaars zelf staan op de
eerste rij om ‘hun’ bos te gaan be-
zoeken en hun kinderen te laten
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ravotten in de voorziene speelboszo-
nes. Ook jeugdbewegingen zijn al
lang terecht vragende partij om te
kunnen beschikken over een avon-
tuurlijke, natuurrijke speelomgeving.

Over de broodroof van de landbou-
wers kunnen we als Natuurpunt Gent
heel duidelijk zijn. Daar mag eenvou-
digweg geen sprake van zijn. Indien
landbouwers moeten wijken, moet dit
op een sociaal (en financieel) verant-
woorde manier gebeuren. Er dienen
voldoende hoge financiële vergoedin-
gen uitgekeerd te worden. Indien
nodig moeten alle partijen tot een
aanvaardbare grondenruil komen
zodat landbouwers die actief wensen
te blijven voldoende mogelijkheden
hebben om een economisch rendabel
landbouwbedrijf te (blijven) runnen.
De formule van een grondenbank is
al aangehaald. Bijkomende inkom-
sten zoals hoevetoerisme verdienen
promotie en (ook financiële) onder-
steuning.

Over de (verhoogde) mobiliteit is in
de voorliggende plannen van de
groenpool Parkbos zeer goed nage-
dacht. Er worden ‘portalen’ voorzien
die de bezoekers opvangen. De plan-
nen voor het Parkbos besteden bij-
zonder veel aandacht aan de bereik-
baarheid via het openbaar vervoer.
Het is de bedoeling dat alle groenpo-
len op een degelijke manier bereik-
baar zullen zijn met bus of tram. In
de groenpool Parkbos worden in som-
mige portalen haltes voorzien van
een speciale buslijn of de tram. Deze
vorm van openbaar vervoersverstrek-
king is trouwens elementair, omdat
niet alle Gentenaars over een wagen
beschikken.
Er is ook gedacht aan zachte vervoers-
mogelijkheden. De gemeente De
Pinte heeft plannen voor een (veilige)
wandel- en fietsverbinding naar het
Sint-Pietersstation en er is ook een
fietsas Gent-De Pinte via Don Bosco
voorzien. Bezoek met de auto wordt
zoveel mogelijk vermeden en zal
geconcentreerd worden langs de
belangrijkste verkeersas N60 (met
parkings in de portalen).
Wat de stormloop van Gentenaars
betreft, kunnen we alleen maar ho-
pen dat die er inderdaad zal komen.
Het is namelijk de bedoeling dat de
stedelingen die groen- en bosgebie-

den gaan exploreren en er volop van
kunnen genieten. Het is ook voor het
milieu beter dat de Gentenaars de
direct bereikbare groenpolen bezoe-
ken, dan men hun auto massaal rich-
ting kust of andere verder gelegen
groen- en natuurgebieden te trekken.
Het meeste bezoek zal zich hoe dan
ook beperken tot mooie weekendda-
gen en vakantieperiodes. Als de vier
groenpolen zullen gerealiseerd zijn,
zal er automatisch een sterke sprei-
ding van de recreatiedruk ontstaan
en zal het wel best meevallen met
die massa’s recreanten. Daarom ook
een oproep aan het beleid om de vier
groenpolen zo vlug mogelijk te reali-
seren.
Een grotere recreatiedruk geeft ook
bijkomende kansen. Zo zijn er moge-
lijkheden voor een kleinschalig re-
creatieaanbod zoals mountainbike-
en fietsenverhuur, tochtjes te paard of
met paard en koets… Ook kleinscha-
lige horecabedrijven zullen kansen
krijgen. Overal rond grote natuurge-
bieden zie je kleine restaurantjes en
cafés met een terras. En wat is er
aangenamer dan op een zomerse
dag te wandelen in een mooie, groe-
ne en natuurrijke omgeving en daar-
na te genieten van een lekker streek-
biertje of een heerlijk streekgerecht?

Beleidsplannen gaan voor
meer (stads)bossen
Vlaanderen is momenteel voor onge-
veer 8,3% bebost. Dat is bijzonder wei-
nig. Na Ierland vormt Vlaanderen de
bosarmste regio in Europa. Bovendien is
het bos heel ongelijk verdeeld over het
Vlaamse grondgebied: Oost- en West-
Vlaanderen zijn nog bosarmer dan
Vlaams-Brabant, Limburg en Antwer-
pen. Hoe westelijker, hoe minder bos
dus. Oost-Vlaanderen is voor slechts
4,4% bebost. In de Gentse regio con-
stateren we een ontstellend gebrek aan
bos. Voor toegankelijk bos in onze Gent-
se regio is het plaatje helemaal verbijs-
terend.
In het voorbereidende werk voor het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV) werd al rekening gehouden met
deze zorgwekkende toestand. Uiteinde-
lijk voorzag het RSV (dat in 1997 werd
goedgekeurd) om tegen 2007 10.000
hectare extra te bebossen. (Daarnaast
voorziet het RSV ook 38.000 hectare
extra natuurgebied als antwoord op de
weinig rooskleurige en sterk versnipper-
de toestand van de natuur in Vlaande-
ren).
Het RSV kwam tot stand onder een
Vlaamse regering van CVP- en SP-
signatuur. De vorige Vlaamse regering
(VLD, SP.A en Agalev) herhaalde deze
taakstelling en beloofde voortvarend te
werk te gaan om die doelstellingen te
realiseren. Er zijn lofwaardige pogingen
ondernomen, maar alles verloopt bijzon-
der moeizaam. Plannen maken vergt
veel tijd en overleg; de uitvoering ervan
kost veel geld en gaat in tegen sommi-
ge ‘privé-belangen’. Er is dan ook een
(aanzienlijke) achterstand op het sche-
ma (zowel qua extra bebossing als qua
extra natuurgebied). Naar aanleiding
van deze moeizame gang van zaken
stelde toenmalig minister voor Leefmi-
lieu Vera Dua (AGALEV) dat er ‘in
Vlaanderen niets moeilijker was dan
bomen in de grond krijgen’.
Ook de huidige regering (CD&V-NVA,
VLD en SP.A-Spirit) herhaalde deze
taakstelling in haar regeerakkoord en is
vast van plan tegen 2007 de taakstellin-
gen inzake bos en natuur te realiseren.
In zijn ‘State of the Union’ van novem-
ber 2004 gaf de bevoegde minister voor
Ruimtelijke Ordening Dirk Van Meche-
len (VLD) aan welke aandachtspunten
hij de komende jaren in zijn beleid wil
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naar voren schuiven. We citeren letter-
lijk ‘… de grootteorde van de ruimte
voor landbouw in Vlaanderen (is) ach-
terhaald, gezien de Europese context.
Hier moet meer ruimte vrijgemaakt
worden ten gunste van bijkomende
natuur en het creëren van stadsbossen
zodat de leefbaarheid van de steden
erop vooruit kan gaan.’ Minister Van
Mechelen beloofde meteen ook een
versnelde uitvoering van het RSV.
We kunnen dus vaststellen dat alle
democratische partijen eigenlijk (schijn-
baar) voorstander zijn van (meer)
(stads)bossen. Maar woorden en plan-
nen volstaan natuurlijk niet. Er hoort ook
een financieel plaatje bij om de beleids-
intenties werkelijkheid te laten worden.
En hier sluipen toch enkele twijfels bin-
nen. De pas goedgekeurde Vlaamse
begroting heeft het aankoopbudget
voor bossen en natuurgebieden met
liefst 8,5 miljoen euro afgeslankt. Er was
wel de toezegging dat er niets zou ver-
anderen voor lopende
(stads)bosprojecten. Maar ook daarover
ontstaan twijfels. De minister van Leef-
milieu Chris Peeters liet zich al een paar
keer ontvallen dat het aankopen van
(stads)bossen wat hem betreft niet meer
hoeft. Wordt de inhaalbeweging die
onder de vorige Vlaamse regeringen
was ingezet, ondanks alle ronkende
verklaringen nu volledig tenietgedaan?
Dit zou onaanvaardbaar zijn!

Een realistische doelstelling?
Sommigen stellen dat de doelstelling om
10.000 hectare bijkomend bos te voor-
zien in Vlaanderen onrealistisch is.
Nochtans hadden wetenschappers oor-
spronkelijk nog veel meer bepleit. We
komen van een streefcijfer van 40.000
hectare extra te bebossen oppervlakte
tot een compromiscijfer van 10.000
hectare. Dit compromis is er gekomen
na een zeer ruim debat.
De voorliggende taakstelling is trouwens
niet onrealistisch. We kunnen daarvoor
een voorbeeld nemen aan Denemar-
ken. Dat land is qua bevolkingsdichtheid
en landbouwintensiteit vergelijkbaar
met Vlaanderen. Denemarken bebost
momenteel 1500 hectare per jaar. Het
streefdoel is er om van circa 12% bos
naar 25% te gaan.
Aangezien de Vlaamse taakstelling van
10.000 hectare extra bos moet gehaald
worden tegen 2007, is er een tijdsspan-

ne van tien jaar (van 1997 tot 2007) om
dit te halen. Dat komt neer op 1.000
hectare bijkomend bos per jaar. Dit
moet haalbaar zijn! De eerste jaren is er
wel wat achterstand opgelopen, maar
die was te verwachten aangezien eerst
vooral tijd en energie is gestopt in het
opmaken van de plannen en de voor-
bereiding van de uitvoering. Nu is het
tijd om effectief aan het werk te gaan
op het terrein en de achterstand in te
lopen. Natuurlijk moet er daarvoor vol-
doende geld en menskracht vrijgemaakt
worden. Dat is trouwens maar een vorm
van behoorlijk bestuur. Als je plannen
maakt en wilt realiseren, moet je ook
weten dat daar een prijskaartje aan
hangt.

Regio Gent prioritair te bebossen
In Oost-Vlaanderen en in het bijzonder
rond Gent bestaat er heel weinig (toe-
gankelijk) bos. Daarom roept Natuur-
punt Gent de overheid op om prioritair
werk te maken van stadsbossen in en
rond Gent. De nood aan stadsrandbos in
Gent voor sociale en recreatieve doel-
einden wordt geschat op meer dan
2.000 hectare. In het Provinciaal Ruim-
telijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
stelt het Provinciebestuur dat bosuitbrei-
ding in Oost-Vlaanderen prioritair in het
Gentse moet gebeuren.
Ook het Gentse stadsbestuur volgt in
zijn plannen een stadsbosvriendelijk
beleid, dat gepromoot werd door o.a.
Natuurpunt en mee uitgestippeld werd
door de Vlaamse overheid. Zo voorziet
het richtinggevend deel van het Ruimte-
lijk Structuurplan Gent stadsbossen in de
vier groenpolen: 320 hectare extra bos
in de groenpool Parkbos in Zwijnaarde-
De Pinte, 260 hectare in de groenpool
Vinderhoutse Bossen, 100 hectare in de
Gentbrugse Meersen en 150 hectare in
de site van het oud-vliegveld in Oostak-
ker-Lochristi. In totaal moet er dus (op
lange termijn) 830 hectare bos bijko-
men. Tegen 2007 zouden daarvan al

300 hectare moeten gerealiseerd wor-
den. Deze laatste taakstelling werd zelfs
opgenomen in de bindende bepalingen
van het RSG.
Deze aanzienlijke te bebossen opper-
vlakte zal niet enkel gerealiseerd wor-
den op het Gentse grondgebied, maar
ook in de omliggende gemeenten. Dat
veronderstelt een goede samenwerking
met die gemeenten. Zo zullen Lovende-
gem (Vinderhoutse Bossen), Lochristi
(site oud vliegveld), De Pinte en Sint-
Martens-Latem (groenpool Parkbos)
mee de Gentse groenpolen helpen reali-
seren. Mede om deze gemeentegrens-
overschrijdende plannen ook planolo-
gisch en juridisch te verankeren, heeft
de Vlaamse overheid een ontwerp van
gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) opgemaakt voor het grootstede-
lijk gebied Gent (met een perimeter die
ook andere buurgemeenten gedeeltelijk
opneemt). Dit RUP bakent duidelijk de
vier groenpolen met stadsbossen af.
Onlangs keurde de Vlaamse Regering
het ontwerp goed, binnenkort start dan
ook een openbaar onderzoek. Het komt
er nu op aan de voorliggende plannen
grondig te bestuderen en indien nodig te
laten bijsturen. Natuurpunt Gent is alvast
van plan om zijn rol daarin te spelen en
zal een eventuele gebrekkige invulling
aanklagen en ongedaan proberen te
maken.
Eenmaal het gewestelijk RUP is goed-
gekeurd, zal er een bijzondere (ook
financiële) inspanning en doorgedreven
samenwerking nodig zijn tussen de stad
Gent, de omliggende gemeenten, de
provincie Oost-Vlaanderen en de
Vlaamse Overheid (Afdeling Bos en
Groen en de Vlaamse Landmaatschap-
pij), om de plannen tot een goed einde
te brengen en de stadsbossen effectief
te realiseren. Natuurpunt Gent is graag
bereid om dit proces te ondersteunen en
indien nodig te activeren.

Bart Vangansbeke
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