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Natuurpunt gaat stevig door
De voorbije maanden heeft Natuurpunt Gent een drietal acties ondernomen
om de realisatie van de vier groenpolen te ondersteunen en meer concreet vorm
te geven – of om te redden wat er nog te redden valt… In een drieluik brengen
we hier verslag uit van deze initiatieven.

BART VANGANSBEKE

H

et Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) voor de afbakening
van het grootstedelijk gebied
Gent, dat in de vorige twee Snep!s al
uitvoerig aan bod kwam, blijft onze
aandacht opeisen. Dat RUP is van
groot belang voor de vier groenpolen, omdat het de concrete begrenzing van elke groenpool regelt. Bovendien zijn er binnen dat RUP voor
drie van de vier groenpolen nieuwe
bestemmingsplannen opgemaakt via
deel-RUPs. De Vlaamse Commissie
voor de Ruimtelijke Ordening (VLACORO) heeft intussen haar advies
verstrekt over het ontwerp-RUP. In
een eerste luik gaan we in op dit
RUP-dossier en het advies van de
VLACORO.
Voor de groenpool vliegveld Oostakker-Lochristi is er een ander belangrijk dossier, namelijk de zandontginning in deze site. Dit voorjaar kwam
de kennisgevingsnota van het
Milieu-effectenrapport (MER) ‘Zandontginning ‘t Vliegveld in LochristiOostakker’ uit. Natuurpunt Gent
heeft daarop gereageerd, omdat de
voorliggende plannen van groot
belang zijn voor de tijdige realisatie
van de groenpool. Er bestaat trouwens een ‘letterlijke’ link met het
afbakenings-RUP. Daarover meer in
het tweede luik.
Ten slotte is ook een belangrijk dossier aan de orde voor de groenpool

Vinderhoutse Bossen, waarvoor geen
deel-RUP werd opgemaakt in het
afbakenings-RUP van het grootstedelijk gebied Gent. Dit voorjaar lag
het inrichtingsplan ‘groenpool Vinderhoutse Bossen’ (in het kader van
het landinrichtingsplan Schelde-Leie)
ter inzage bij een openbaar onderzoek. Ook daarop heeft Natuurpunt
Gent gereageerd. U vindt de weerslag daarvan in het derde luik.

Reactie gevraagd!
Wij hopen alvast dat de Vlaamse
Regering (of de betrokken administraties of diensten) rekening houdt
met onze bezwaren. Tot nu toe hebben wij van officiële kant nog maar
weinig reactie gekregen. Het advies
dat de VLACORO heeft verstrekt bij
het afbakenings-RUP, rekening houdend met de bezwaarschriften, hebben wij zelf van de website van de
VLACORO (www.VLACORO.be)
moeten plukken. Enkele mensen uit
de milieubeweging die lid zijn van de
VLACORO hebben ons wel op de
hoogte gebracht van de teneur van
het advies.
Ook met betrekking tot de kennisgevingsnota voor het MER voor de
zandontginning op het voormalig
vliegveld in Lochristi en het inrichtingsplan voor de Vinderhoutse Bossen hebben wij nog altijd geen signaal gekregen van de betrokken
administraties. Dit getuigt alvast niet

van veel respect voor de inbreng (en
de goodwill) van alle mensen en
verenigingen die bezwaren indienen
en dikwijls heel constructieve voorstellen formuleren.
Je zou er soms een beetje moedeloos
van worden: telkens weer steekt
Natuurpunt Gent (en veel andere
actieve burgers) heel wat energie en
tijd in het opmaken van bezwaarschriften, waarmee dan verder soms
weinig rekening wordt gehouden.
Meestal krijgen wij zelfs niet eens te
horen waarom er al dan niet is ingegaan op sommige bezwaren. Op die
manier verworden openbare onderzoeken tot schijn-inspraakmomenten.
Het gevolg is een democratisch deficit en een groeiend onbegrip en wantrouwen tegenover beleidsmensen en
administraties die plannen klaarstomen en die eigenlijk – zo is de perceptie toch – ongewijzigd willen uitvoeren. Dat alles belet ons evenwel
niet om te blijven ijveren (en strijden)
voor een zaak van algemeen belang,
namelijk kwalitatief en kwantitatief
voldoende natuur, groen en bos voor
elke Gentenaar en voldoende, kwaliteitsvolle ruimte voor de dierlijke en
plantaardige ‘medebewoners’ van
onze streek.
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Afbakenings-RUP grootstedelijk
gebied Gent

I

n de vorige Snep! meldden we al dat Natuurpunt Gent een gedetailleerd bezwaarschrift heeft ingediend bij het ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan
voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. Dit bezwaarschrift is
nog altijd te lezen op onze website: www.natuurpuntgent.be. Daarnaast hebben
we in samenwerking met andere milieuverenigingen meer dan 10.000 bezwaarschriften ingezameld voor méér bos in Gent en afgegeven aan de bevoegde
instantie. Bovendien waren er nog meer dan 2000 bezwaarschriften tegen het
voorziene wetenschapspark te Zwijnaarde, terwijl ook 750 individuele bezwaarindieners pleitten voor meer bos in en rond Gent. Voordat de VLACORO haar
advies moest uitbrengen over het ontwerp-RUP en al die bezwaren, heeft Natuurpunt Gent haar bezwaarschrift nog eens uitvoerig toegelicht voor enkele
mensen die verbonden zijn met de milieubeweging en die in de VLACORO
zetelen.
De VLACORO bracht eind juni haar eindadvies uit. Dit advies is te lezen op
de website www.vlacoro.be. Het VLACORO-advies geeft een antwoord op alle
(tijdig ingediende) bezwaren bij het RUP. Maar Natuurpunt Gent is niet onverdeeld positief over dat advies.

Eis om 800 hectare extra
bos in vraag gesteld
Bij het advies met betrekking tot de
‘algemene bezwaren’ heeft Natuurpunt Gent veel moeite met één fundamenteel punt: het antwoord van
de VLACORO op het bezwaar van
Natuurpunt Gent (maar ook van de
stad, de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen (VBV) en 10.000 bezwaarschrijvers!) dat het voorliggend
RUP te weinig bijkomend bos voorziet. Dit antwoord is voor Natuurpunt
zelfs onaanvaardbaar. We citeren
letterlijk uit het advies van de
VLACORO:
‘In het RSV (Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, BV) wordt geen kwantitatieve taakstelling opgelegd voor het
realiseren van stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden, toch wordt het behoud en de
ontwikkeling ervan geformuleerd als
ontwikkelingsperspectief voor stedelijke gebieden (zie RSV, p. 370)’.
Uitgaande van gekende groennormen
is becijferd dat er ongeveer 800 hectare groen moet gerealiseerd worden
in het grootstedelijk gebied. VLACORO is het bijgevolg eens met het
richtcijfer van 800 hectare. Het ontwikkelingsperspectief stelt wel dat de
ontwikkeling van stedelijke groenelementen en randstedelijke groengebieden naast bosontwikkeling kan gehanteerd worden voor de aanleg van
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(speel)parken, het herstel van beekvalleien, enz. (RSV p. 370).
Op basis van meer kwalitatief gericht
ruimtelijk onderzoek is duidelijk vastgesteld dat er behoefte is aan bijkomende groenvoorzieningen in het
grootstedelijk gebied op verschillende
schaalniveaus: buurt, stadsdeel, stedelijk gebied. VLACORO adviseert
bijgevolg dat deze 800 ha niet enkel
wordt ingevuld door bosontwikkeling,
maar tevens voor het verluchten van
de 19de-eeuwse gordelwijken, het
herstel van beekvalleien, enz.
VLACORO wijst er verder op dat er
in dit afbakeningsproces enkel een
voorstel wordt uitgewerkt voor het
grootstedelijk gebied. Het omvat
bijgevolg nog niet de totaliteit van de
te realiseren stedelijke natuurelemen-

ten en randstedelijke groengebieden.
Ook de gemeente en de provincie
krijgen hier een mogelijkheid tot
ontwikkeling.
Hoewel VLACORO stelt dat de invulling van het ontwikkelingsperspectief
divers moet worden ingevuld, en niet
enkel het gewest hiervoor de verantwoordelijkheid draagt, staat VLACORO er wel op dat er een totaliteit van
om en bij de 800 hectare effectief
groengebied wordt hersteld of ontwikkeld. VLACORO stelt tevens dat
hiervoor binnen een redelijke termijn
de nodige instrumenten en middelen
dienen te worden ingezet.’
Het standpunt van Natuurpunt Gent
(evenals de Stad Gent en de 10.000
bezwaarschrijvers) voor 800 hectare
bijkomend bos is (natuurlijk) ook verdedigd door de mensen van de milieubeweging in de VLACORO. ‘Tegenstanders’ voerden echter aan dat
het bindende gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) stelt
dat er 300 hectare bos moet bijkomen in de groenpolen en dat alleen
het richtinggevende gedeelte spreekt
van 800 hectare bijkomend bos, met
onderverdeling per groenpool. Die
tegenstanders vonden dat ons bezwaar niet opging, omdat het RUP
volgens de bindende RSG-bepalingen
genoeg bos voorziet. Volgens sommigen uit de milieubeweging hebben ze
‘juridisch gezien nog gelijk ook, vandaar het wat omzichtige antwoord’.
De redenering klopt volgens Natuurpunt Gent niet en is ook nefast voor
de verdere behandeling van de eis
tot bebossing. Het bindende gedeelte
van het RSG bevat te realiseren taakstellingen die voor eind 2007 gehaald
moeten worden. Een afbakenings-

Is deze nieuwe aanplant het begin van de 800 hectare extra bos?
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RUP heeft vanzelfsprekend een veel
verdere tijdshorizon. De elementen
uit de richtinggevende bepalingen –
die trouwens bindend zijn voor de
plaatselijke (stedelijke) overheid –
horen daar dus duidelijk ook bij.
Het antwoord van de VLACORO rept
met geen woord over bijkomend bos.
Nochtans is het duidelijk dat de opgegeven oppervlaktes in het RSG enkel
gaan over bijkomend bos en dat die

VLACORO
De VLACORO is de Vlaamse
Commissie voor de Ruimtelijke
Ordening. De VLACORO verleent
advies aan de Vlaamse Regering,
onder meer bij de opmaak van
gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (gewestelijke RUPs).
Zo heeft de VLACORO ook een
advies verstrekt over het RUP
‘Afbakening Grootstedelijk Gebied
Gent’. In de VLACORO zijn alle
maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd: economische,
sociale, culturele en milieuorganisaties. Er zijn 26 zetels, waarvan
Natuurpunt en de Bond Beter
Leefmilieu (BBL) er elk één hebben. Aangezien alle verschillende
maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn, moeten er
constant ‘coalities’ worden gevormd en compromissen gesloten.
De milieubeweging zit hoe dan
ook aanzienlijk in de minderheid.
Onder de overige leden bevinden
zich een paar harde verdedigers
van landbouw, industrie, infrastructuur,…
Een prangend probleem is (was)
dat het secretariaat van de VLACORO sterk onderbemand is,
waardoor de leden zelfs even uit
protest de werking gestaakt hebben (net tijdens de behandeling
van het afbakenings-RUP). Daardoor is veel tijd verloren gegaan en
kon de VLACORO enkel ingaan
op de hoofdlijnen van de bezwaren. De meer gedetailleerde bezwaren en perceelsgerichte opmerkingen werden door de administratie
behandeld. Die zijn samengevat in
een apart document.

enkel zouden worden voorzien in de
vier groenpolen. De groenpolen bevatten natuurlijk veel meer dan bos
en zijn daarom ook veel ruimer afgebakend dan de voorgestelde bebossingoppervlaktes. De Groenpool Parkbos alleen al is ruim 1500 hectare
groot, maar bijkomende bebossing
wordt slechts voorzien voor een oppervlakte van 320 hectare.
Binnen die ruime groenpolen dienen
de gehanteerde oppervlaktedoelstellingen voor bijkomend bos, zoals
voorzien in het richtinggevende deel
van het RSG, gerespecteerd te worden. Door de ‘claim van 800 hectare’
niet enkel op bijkomend bos te laten
slaan, maar ook de te ontwikkelen
‘stedelijke groenelementen en randstedelijke groengebieden’ mee op te
nemen, is de – met veel wetenschappelijke gegevens gestaafde – vraag
om 800 (eigenlijk 830 hectare) bijko-

mend bos te voorzien, zwaar aangetast. De 10.000 bezwaarschrijvers
worden zo eigenlijk genegeerd: die
hadden het overduidelijk ENKEL over
bijkomend bos. Naast de 800 hectare
bijkomend bos vroeg het afbakeningsRUP ook bijkomend nat natuurgebied, onder meer in de groenpool
Parkbos en de groenpool Gentbrugse
Meersen-Damvallei.
Aangezien de groenpolen juist de
plaatsen zijn waar (ook volgens het
RSG) de bijkomende bebossing moet
gerealiseerd worden en aangezien
die groenpolen ‘grootstedelijke materie’ zijn en dus terecht opgenomen
zijn in de afbakening met deelprojecten, kan men niet beweren dat die
800 hectare ook mede door de stad
en de provincie (planologisch) moeten worden gerealiseerd op andere
plaatsen. Het blijft in eerste instantie
een taak voor de gewestelijke over-

De vier geplande groenpolen rond Gent

groenpool vliegveld
Oostakker-Lochristi
groenpool Vinderhoutse
Bossen

groenpool Gentbrugse
Meersen - Damvallei

groenpool Parkbos
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heid. Het is trouwens evenmin serieus
om te stellen dat die 800 hectare niet
enkel worden ingevuld met bosontwikkeling, maar ook moeten dienen
voor het ‘verluchten’ van de 19deeeuwse gordelwijken, herstel van
beekvalleien,… Daarvoor zijn bijkomende en belangrijke groenvoorzieningen nodig, die echter niet in die
800 hectare kunnen zitten. Beekvalleien met te herstellen of verder te
ontwikkelen natuurwaarden (Schelde,
Leie, Kale) liggen grotendeels in het
buitengebied en moeten dus helemaal buiten die 800 hectare vallen.
Het verluchten van de 19de-eeuwse
gordelwijken door ontpitting van de
dichtbevolkte woonwijken en realisering van buurtparken is een beleidstaak op het niveau van Gent (weliswaar met financiële ondersteuning
van de Vlaamse overheid) en is ook
opgenomen in het RSG.
Deze bizarre redenering van de VLACORO is alarmerend en bewijst dat
de commissie niet echt ingaat op de
wensen van de 10.000 bezwaarschrijvers, 750 individuele bezwaarschrijvers, de Stad Gent, het RSG en verenigingen als Natuurpunt Gent (met
meer dan 3000 leden), Vereniging
voor Bos in Vlaanderen (VBV), Gents
Milieufront (GMF), enzovoort. Het zet
de deur open om in die groenpolen
de voorgestelde bijkomende bebossing af te bouwen in oppervlakte (en
in tijd). Dit is een duidelijke knieval
voor de landbouwlobby. Het is onbegrijpelijk dat er voor de VLACORO
een ‘verschraling’ van het bosaanbod
mag komen in vergelijking met het
RSG, door allerlei ander groen in te
brengen.
Opvallend is ook dat de VLACORO
met geen woord rept over het al
jaren goedgekeurde beleid van de
Vlaamse overheid (ook opgenomen
in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – RSV), om tegen eind 2007
10.000 hectare bijkomend bos te
realiseren. Ook de Vlaamse overheid
heeft altijd al gesteld dat er zeker
rond steden als Gent, die heel weinig
toegankelijke bossen hebben, het
eerst bijkomend bos moet komen.
Het is begrijpelijk en aanvaardbaar
dat de VLACORO telkens opnieuw
aangeeft dat de landbouwers die
actief zijn in de agrarische gebieden
20
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voldoende rechtszekerheid moeten
krijgen (expliciet ook in de groenpolen), maar waarom vermeldt de VLACORO niet (zelfs niet één keer) ook
de duidelijke (wetenschappelijk onderbouwde) erkenning van het ontegensprekelijke probleem van te weinig openbaar toegankelijk bos in het
Gentse? Is dit dan geen gerechtvaardigde eis van de Gentenaars? De
230.000 Gentenaars moeten het
voorlopig stellen met een luttele 54
hectare bereikbaar en toegankelijk
bos. Dat is nauwelijks twee vierkante
meter per Gentenaar. Jammer dat
een adviescommissie, die toch over
het algemeen belang moet waken,
dit vergeet te vermelden.

openbaar onderzoek’. Enkel bezwaren binnen de voorgestelde begrenzing en /of binnen de deel-RUPbegrenzingen komen in aanmerking.
Inkrimpen kan dus altijd, uitbreiden
niet.
Het is bizar dat de voorstellen van
Natuurpunt Gent omtrent het opnemen van enkele (ontbrekende) deelgebieden van de groenpolen Gentbrugse Meersen-Damvallei, vliegveld
Oostakker-Lochristi en Vinderhoutse
Bossen niet opgenomen zijn bij de
‘Verzoeken tot opname in het grootstedelijk gebied’ maar allemaal wel
gedeeltelijk behandeld worden bij de
‘Bezwaren TEGEN opname in het
grootstedelijk gebied’.

VLACORO wil grenzen van
de groenpolen behouden

Enkele belangrijke deelprojecten onder de loep

Gelukkig gaat de VLACORO niet in
op de vragen van boerenorganisaties
als de Boerenbond Gent-Eeklo, de
landelijke gilden van Drongen, Wondelgem, Oostakker-Desteldonk en
gewest Gent, Gentse Buitenband,
Bedrijfsgilde Schelde-Leie en Evergem-Ertvelde-Kluizen, individuele
boeren en sommige bewoners (met
speculatieve belangen?) om de grenzen van de voorgestelde groenpolen
fel in te krimpen. Deze bezwaren
werden vooral ingediend voor de
groenpool Vinderhoutse Bossen, de
groenpool vliegveld OostakkerLochristi en het randstedelijk groengebied Kalevallei (Evergem).
Overigens werd ook geen enkele
vraag tot (soms broodnodige) uitbreiding van de grenzen van de groenpolen gevalideerd, omdat die gebieden
niet opgenomen zijn in het voorlopig
vastgestelde plan. Die gebieden vormen ‘niet het voorwerp van het

Groenpool Vinderhoutse Bossen
De groenpool Vinderhoutse Bossen
is de enige groenpool waarvoor
geen deel-RUP is opgemaakt. Maar
de afbakening in het RUP tekent
wel al de contouren van de toekomstige groenpool. Natuurpunt
Gent is tevreden dat de VLACORO
de grenzen van de groenpool wil
behouden (al hadden we liever een
uitbreiding gezien). De commissie
meent dat ‘de afbakeningslijn ter
hoogte van de Schouwbroekstraat
planologisch verantwoord is’ en dat
ook het deel tussen de Gavergrachtstraat-Heiebreestraat-Beekstraat-Bosstraat onverkort deel moet
blijven uitmaken van de groenpool
Vinderhoutse Bossen. Daartegen
waren veel bezwaren geuit door de
al vermelde boerenorganisaties en
ook door individuele (betrokken)
landbouwers, de werkgroep Vinderhoute (buurtbewoners Schouw-

Groenpool Vinderhoutse Bossen
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broekstraat?) en CD&V Fractie
Gent.
Dit positieve advies staat wel enigszins in tegenstelling met de antwoorden bij enkele individuele bezwaarschriften waarin de
VLACORO de bezwaarmakers bijtreedt. Op die manier is een sluipweg gevonden om het deel van de
groenpool tussen de Schouwbroekstraat en de Meirebeek toch (weliswaar heel miniem) in te krimpen.

Deelproject ‘Stedelijk Woongebied
Lange Velden’
Natuurpunt Gent reageerde hier
tegen het plan om een groot deel
van de open ruimte tussen de R4 en
de bestaande bebouwing van Wondelgem in te nemen en te bestemmen voor bijkomende bebouwing.
De VLACORO volgt het bezwaar
van Natuurpunt Gent niet en acht
hier een buffergebied van 200 meter
voldoende ‘indien dit daadwerkelijk
voor een bufferfunctie wordt ingericht’. Dit is nu (natuurlijk) duidelijk
niet het geval en er bestaan ook
geen concrete aanzetten om dit te
doen. Er is momenteel gewoon een
open landschap met landbouw. De
VLACORO stelt dat een aanpassing
van de afbakening van het plangebied niet noodzakelijk is vanuit het
oogpunt van bijkomende buffering.
Volgens Natuurpunt Gent is een bijkomende effectieve buffering wél
noodzakelijk en wordt die onmogelijk gemaakt door niet in te gaan op
ons bezwaar.
Deelproject ‘Groenpool Vliegveld
Oostakker-Lochristi’
In deze groenpool voorziet het RUP
slechts 73,43 hectare bijkomend bos.
Het RSG stelt daarentegen dat er 150
hectare bijkomend bos moet komen.
Tot grote ontgoocheling van Natuurpunt Gent stelt de VLACORO zich
tevreden met het voorliggende RUP
en verdedigt zelfs dit plan, dat ten
bate van de landbouwlobby grondig
aangepast is ten opzichte van een
vorige versie (nog opgemaakt door
de vorige Vlaamse Regering).
De VLACORO stelt ook hier dat de
voorgestelde groenpool geen stadsbos meer is, maar een ‘multifunctionele randstedelijke groenpool’. Op
zich klopt dat ook en daarom wordt
deze groenpool veel ruimer geconci-

pieerd dan de te realiseren bijkomende bebossingoppervlakte. Maar die
bebossingoppervlakte moet wel intact
blijven, anders wordt het RSG flagrant
genegeerd.
Enkele citaten uit het RSG spreken
immers boekdelen:
Op p. 232 bij 3.2.2.4 Stedelijke groengebieden en de vier groenpolen:
‘Het voormalige vliegveld van Oostakker waar rond een natuurlijke kern
een stadsbos wordt uitgebouwd voor
natuur en recreatie (ca. 150 hectare).
(…) Het belang van de natuur binnen
het functioneren van deze groenpolen is onderling verschillend.’
‘De twee nieuwe groenpolen, de
kastelensite en het stadsbos van
Oostakker, krijgen daarentegen
naast de te ontwikkelen natuurwaarden ook een sterke passief-recreatieve invulling. (…) Ook voor het Oud
vliegveld te Oostakker wordt een
aanzienlijk bijkomend bosvolume
nagestreefd (minimaal 150 hectare).’
Op p. 303 onder ‘vier groenpolen
met verschillende invulling’ staat dat
het oud vliegveld van Oostakker als
‘stadsbos’ moet beschouwd worden.
‘Het stadsbos Oostakker heeft net als
de Vinderhoutse bossen een hoge
bebossingsgraad. Ze heeft daarentegen een sterke recreatieve invulling,
verweven met de natuurfunctie. De
uitstraling van deze recreatieve functie is gericht op de noordelijke en
oostelijke randstad en kernstad.’
Op p. 319 bij Prioritaire beleidsthema’s onder 5.3. Nieuw openbaar
groen:
‘Op grootstedelijk niveau zal met de
verdere ontwikkeling van de stad de
behoefte aan multifunctionele groenpolen waaronder stadsbossen en
regionale bossen alleen maar toenemen. In de komende beleidsperiode
worden de vier groenpolen waar
nodig uitgebreid en ingericht en
vooral op een beleefbare wijze
opengesteld voor het publiek.’ (Bij
de groenpool vliegveld OostakkerLochristi wordt gesteld dat er ‘belangrijke aanzetten’ zullen gebeuren.)
De VLACORO negeert verder de
voorstellen van Natuurpunt Gent
om de termijnen voor zandontginning te beperken. Dit betekent werkelijk de ‘nekslag’ voor een tijdige
realisatie van deze groenpool. Het

is opvallend dat de (veel te lange)
ontginningstermijnen niet beperkt
worden in de tijd. Nog opvallender
is dat die termijnen precies overeenstemmen met de termijnen uit
de kennisgevingsnota MER ‘Zandontginning ‘t oud vliegveld Lochristi-Oostakker’. Meer hierover verder in het tweede luik op p. 24.
De VLACORO adviseert niet om te
onteigenen, al zou zij dat wegens het
absolute gebrek aan toegankelijk
openbaar bos wel kunnen doen. Nu
zullen alle grondaankopen op basis
van vrijwilligheid dienen te gebeuren,
en dat kan de realisatie van de
groenpool sterk vertragen of zelfs
hypothekeren. De VLACORO vindt
dit ‘geen probleem gezien het feit
dat het Vlaamse Gewest op heden
niet de intentie heeft om de gronden
die nog niet in haar bezit zijn, te
onteigenen’. Daarmee negeert de
commissie de overduidelijke maatschappelijke eis om vlug (veel) openbaar bos te realiseren. Het Vlaamse
Gewest schiet hier duidelijk tekort,
maar de VLACORO geeft de overheid geen signaal dat dit niet kan.
Nochtans is dat precies de maatschappelijke rol van zo’n commissie:
niet het beleid ondersteunen, maar
het kritisch opvolgen en indien nodig
voorstellen of adviezen geven om het
beleid te veranderen.
Met een onteigeningsplan voor het
Gemengd Regionaal Bedrijventerrein
(GRB) R4/N70 Oostakker Noord/
Zuid, dat direct paalt aan de groenpool, heeft de VLACORO daarentegen geen moeite...
Natuurpunt Gent is ook ontgoocheld
dat de VLACORO niet ingaat op
onze vraag om in de zone ten zuiden
van de Westlede de bestemming
‘agrarisch gebied met nabestemming
bos- en natuurontwikkeling’ te veranderen in ‘agrarisch gebied met nevenbestemming voor bos- en natuurontwikkeling’ (zoals trouwens ook in de
vorige versie van het RUP stond). De
VLACORO meent dat dit alleen kan
als daar een onteigeningsplan aan
gekoppeld wordt en noemt dit ‘de
enige andere optie’. Maar waarom
zou een nevenbestemming niet kunnen zonder onteigeningsplan? In het
randstedelijk groengebied Kalevallei
wordt wel een nevenbestemming

Snep! · 3de trimester 2005

21

BELEID
voorzien zonder onteigeningsplan. Bij
een hoofdbestemming bos- en natuurontwikkeling moet er inderdaad
een onteigeningsplan zijn. Een nevenbestemming betekent juist dat er
meer tijd wordt genomen, maar vrijwaart het initiatiefrecht van de overheid. Een nabestemming laat alles
over aan de vrijwilligheid en biedt
geen enkele garantie op een realisatie van de groenpool binnen aanvaardbare termijnen. Zoals de voorschriften nu geformuleerd zijn,
hypothekeren ze zelfs op lange termijn de realisatie van de gewenste
bosuitbreiding. De garantie dat de
nabestemming ooit wordt gerealiseerd, is bijzonder zwak verwoord,
zoniet onbestaande binnen de voorschriften. Alles wordt afhankelijk
gemaakt van initiatieven van de
grondeigenaar en eigenlijk is er in de
toekomst een nieuw bestemmingsplan nodig om bijkomende bosuitbreiding te kunnen realiseren.
Dit alles druist in tegen de acute nood
aan meer bos in en rond Gent. Er is
hier veeleer sprake van onwil om
deze site (versneld) in te richten als
groenpool en economische krachten
zijn volgens ons niet vreemd aan dit
fenomeen. We komen hier verder op
terug op p. 24.
In de vorige versie van het RUP was
het gedeelte ten noorden van de
Gefusilleerdenstraat (tot aan de Veldstraat) als ‘recreatief bosgebied’ bestemd. In het voorliggende ontwerp
werd dit afgezwakt naar een bestemming ‘Agrarisch gebied met nabestemming bos- en natuurontwikkeling’. Ook hier gaat de VLACORO
niet in op onze vraag om die afzwakking ongedaan te maken. Het betreft
grotendeels grond in eigendom en
gebruik van slechts één landbouwer,
zodat de broodnodige bosuitbreiding
hier relatief gemakkelijk kan gebeuren. Dit lijkt een enorme gemiste
kans om een stevige start voor bebossing te nemen.

Deelproject groenpool Parkbos
De bezwaren en voorstellen van Natuurpunt Gent, VBV, de Stad Gent en
de 10.000 bewaarschrijvers worden
hier grotendeels gevolgd. Opvallend
en bijzonder verheugend is dat de
VLACORO (trouwens unaniem) adviseert om het wetenschapspark niet
22
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Negatief advies van de VLACORO voor het
wetenschapspark aan de Hutsepot
Het – unanieme – advies van de VLACORO over het fameuze wetenschapspark aan de Hutsepot (Rijvisschestraat te Zwijnaarde) luidt als volgt:
‘VLACORO dringt aan op onderzoek omtrent de noodzaak van een wetenschapspark in de groenpool. De commissie wijst daarbij op het volgende:
1) De groenpool Parkbos is een ambitieus project inzake de ontwikkeling
van een aantrekkelijk landschap met belangrijke natuurwaarden, daadwerkelijke boskerngebieden en ruimte voor landbouw. Dergelijk ambitieus groenpoolproject kan moeilijk gecombineerd worden met een wetenschapspark, dat onvermijdelijk de landschappelijke waarde zal aantasten
en veel autoverkeer zal aantrekken.
2) Op de site van de universiteit zelf bestaan nog heel wat inbreidingsmogelijkheden voor kennisbedrijven. Deze verdichtingsmogelijkheden
moeten bij voorrang worden benut omdat hierdoor de beschikbare
ruimte efficiënter wordt gebruikt.
3) De landschappelijk waardevolle open ruimte, die gelet op het waterzieke karakter van de bodem beter een functie krijgt die aansluit bij
het parkbos, wordt nodeloos aangesneden. Door te kiezen voor alternatieve locaties wordt dit vermeden en kan de groenpool beter tot zijn
recht komen.
VLACORO adviseert om het terrein voor het wetenschapspark een
openruimte-bestemming te geven die past binnen de filosofie van het
parkbos.’
Vooral de laatste zin spreekt boekdelen: de VLACORO geeft een negatief
advies voor dit wetenschapspark. Hiermee volgt zij de duizenden mensen
die tijdens het openbaar onderzoek een bezwaar indienden tegen het wetenschapspark en alternatieven voorstelden. De bezwaren waren afkomstig
van de volledige milieubeweging, het Don Boscocollege, de Boerenbond en
gelieerde boerenorganisaties, de volledige buurt, de plaatselijke CD&V,
Groen! en talrijke – duizenden! – kritische Gentse burgers. Ook bij de opmaak van het RSG bleek al een ongelooflijke weerstand tegen de inplantingsplaats van dit wetenschapspark. Zo was de voltallige Gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) – die toch alle maatschappelijke belangen in het Gentse vertegenwoordigt – unaniem tegen en maakten toen ook al vele honderden personen bezwaar tegen de inplantingsplaats. Zelfs de nieuwe provinciegouverneur en de universiteit zelf stelden
recentelijk dat die plaats ongeschikt is. Je kunt je afvragen wie dan wél nog
voor een wetenschapspark op die plaats is. Het zou van een bijzonder
groot democratisch deficit getuigen indien de Vlaamse Regering de voltallige VLACORO en de duizenden bezwaarschrijvers niet zou volgen. Dit advies is een enorme opsteker voor de mensen van het Hutsepotfront.

op de voorgestelde plaats aan de
Rijvisschestraat te realiseren en de
site een ‘gepaste openruimte-bestemming te geven’ (zie kader). De
commissie vindt ook de ‘verdrievoudiging’ van de perimeter voor glastuinbouw niet aanvaardbaar. Zij stelt
dat ‘de mogelijkheden die aan glastuinbouwbedrijven toegerekend worden, waarbij standaard uitgegaan
wordt van een verdrievoudiging van
de bestaande oppervlakte glas, niet
compatibel zijn met de ruimtelijke

visie voor de ontwikkeling van een
groenpool.’ De VLACORO vindt wel
dat de bestaande bedrijven bestendigd moeten kunnen worden en beperkte uitbreidingsmogelijkheden
moeten kunnen krijgen. Maar die
uitbreidingsmogelijkheden moeten
gebaseerd zijn op een reële inschatting van de ruimtebehoefte van de
individuele bedrijven. Die inschatting
is vergelijkbaar met diegene die toegepast wordt bij RUPs voor bedrijven
die bij uitbreiding zonevreemd wor-
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den. ‘De huidige perimeters leggen
door hun effecten op de landschapswaarden een hypotheek op de volwaardige ontwikkeling van het parkbos. VLACORO adviseert dat
voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan bijgestuurd wordt inzake de
perimeters die voor glastuinbouwbedrijven zijn aangeduid.’
De VLACORO gaat verder duidelijk
in op onze vraag om een voldoende
brede buffer te voorzien naast de
E17. ‘De huidige voorgestelde 30
meter bufferzone schiet tekort inzake
buffering voor geluidshinder. Ook in
functie van het functioneren als ecologische corridor is een bredere bufferzone gewenst.’ De VLACORO
stelt ook dat de arbitraire afbakening
aangepakt moet worden. Spijtig genoeg adviseert de VLACORO dit niet
‘sterker’ door een duidelijke breedte
voor bufferbos te vragen (bijvoorbeeld 200 meter in plaats van de
voorziene 30 meter).
Onze voorstellen om bijkomende
zones te (her)bestemmen als boskerngebied worden ook grotendeels
gevolgd, al gebeurt dit maar schoorvoetend. De vraag om de opname in
boskerngebieden ‘te onderzoeken’,
is wel heel zacht uitgedrukt. De
VLACORO stelt een bebossing op
vrijwillige basis voor in de zone ten
zuidoosten en zuiden van het bestaande park de Ghellinck en de
zone ten westen van de Hemelrijkstraat. Dit is niet consequent. Indien
ervoor gekozen wordt (en dat zou
eigenlijk moeten) om die zones als
boskerngebied te (her)bestemmen,
moeten deze zones ook in het onteigeningsplan worden opgenomen, net
zoals nu is voorzien voor de andere
boskerngebieden in de groenpool.

Toegang tot essentiële informatie ontzegd
De VLACORO volgt in haar advies een bezwaarschrijver die protesteert
tegen het feit dat het RUP geen aparte ruimtebalans bevat en dat de burger in dit openbaar onderzoek dus essentiële informatie is ontzegd. Een
ruimtebalans is een overzicht van de oppervlakte van de verschillende
bestemmingen, voor en na de goedkeuring van een RUP. Die balans zou
meteen uitwijzen hoeveel hectaren min of meer het RUP bestemt als bosgebied, woongebied, natuurgebied, industriezone, agrarisch gebied,…
In een themacommissie van de Gentse gemeenteraad van 31 januari 2005,
waarop ook de leden van de GECORO waren uitgenodigd, vroeg ik namens Natuurpunt Gent aan de ambtenaar van de bevoegde administratie
ook informatie over de ruimtebalans bij het RUP. Ik kreeg daar te horen dat
die ruimtebalans niet openbaar werd gemaakt en dus niet voorlag in het
openbaar onderzoek. De burger (en Natuurpunt Gent) moesten het dus
stellen zonder die verhelderende informatie en dat heeft het opmaken van
de bezwaarschriften inderdaad ferm bemoeilijkt.

Ook de bredere bufferboszone langs
de E17 moet opgenomen worden in
het onteigeningsplan (net als de
andere bufferbosgebieden in de
groenpool).
De suggestie van Natuurpunt Gent en
de Stad Gent om een nevenschikking
in te voeren tussen landbouw en bos
in de zone van het landbouwpark en
centraal park wordt niet gevolgd. Dit
is nochtans een voorwaarde om de
gewenste randbossen- en veldbossencomplexen kansen te geven.

Besluit
Het advies van de VLACORO geeft
niet toe aan de vraag van sommige
belangengroepen om de grenzen van
de groenpolen fel in te krimpen. De
grenzen komen dus ‘ongeschonden’
uit dit openbaar onderzoek en dat is
enorm positief.
Voor de groenpool vliegveld Oostakker-Lochristi is het advies van de
VLACORO inzake bijkomende be-

Het terrein voor het wetenschapspark krijgt beter een openruimte-bestemming die
past binnen de filosofie van het Parkbos.

bossingsmogelijkheden in onze ogen
ondermaats. Voor de groenpool Parkbos valt het advies van de VLACORO best mee. Opvallend (en bemoedigend) is het feit dat de VLACORO
zich ongunstig uitspreekt over de
plaats voor het wetenschapspark aan
de Rijvisschestraat.
Algemeen zijn de antwoorden van de
VLACORO op de bezwaarschriften
van VBV en Natuurpunt Gent trouwens eerder zwak uitgewerkt. Ze
gaan immers nooit écht in op de bezwaren: geen argumenten waarom er
wél nood is aan bedrijventerreinen,
geen argumenten waarom niet wordt
gekozen voor 830 hectare bijkomend
bos.
Natuurlijk is dit advies van de VLACORO maar een tussenstap. Een
volgende stap is de uiteindelijke
goedkeuring door de Vlaamse Regering, die evenwel meestal het advies
van de VLACORO volgt of een afwijking ervan moet ‘omkleden’ met
grondige argumentatie. En de belangrijkste stap blijft uiteindelijk de
concrete realisatie van de stadsbossen op het terrein.
Natuurpunt Gent gaat intussen uiteraard door met zijn acties voor meer
bos (en natuur) in en rond Gent. Wij
zullen de bevoegde politici aanspreken om onze visie (en die van de
meer dan 10.000 bezwaarschrijvers)
duidelijk te maken en eventuele aanpassingen te vragen die niet zijn gehonoreerd door de VLACORO. Wij
houden jullie zeker op de hoogte van
de uiteindelijke beslissingen.
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Zandontginning in groenpool
Oostakker-Lochristi

N

iet alleen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van
het grootstedelijk gebied Gent is van betekenis voor de realisatie van de
groenpolen. Voor de groenpool vliegveld Oostakker-Lochristi zijn bijvoorbeeld
ook de (zand)ontginningsplannen van groot belang. Natuurpunt Gent heeft dan
ook gereageerd op de kennisgevingsnota ‘Zandontginning ‘t vliegveld in
Lochristi-Oostakker’. Deze nota is bedoeld om de administraties en het publiek
voldoende informatie te verschaffen over het geplande project en de manier
waarop later een Milieueffectrapport (MER) het project zal bestuderen, evalueren en beoordelen.
Door te reageren kon Natuurpunt Gent in een vroege fase extra elementen aanbrengen, die in het MER mee in beschouwing zouden moeten worden genomen,
om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken. Het betrokken gebied beslaat een deel van de voorgestelde groenpool. Met enige politieke wil zou dat
deel relatief vlug te realiseren zijn. Opvallend is de overeenkomst tussen de kennisgevingsnota en het afbakenings-RUP. Zo hanteert de kennisgevingsnota dezelfde (ontginnings)termijnen als het RUP. We gaan hier in op het standpunt van
Natuurpunt Gent bij de voorstellen uit de kennisgevingsnota.

Algemene opmerking bij
de kennisgevingsnota
Natuurpunt Gent gaat niet akkoord
met het telkens herhaalde en schijnbaar onbediscussieerbare axioma dat
de volledige voorraad zand dient
ontgonnen te worden om zo veel
mogelijk capaciteit te creëren voor de
berging van grondoverschotten van
infrastructuurwerken. Met het oog op
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de creatie van deze extra ruimte wil
de beheerder, het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV (voorheen
Administratie Waterwegen en Zeewezen, AWZ), afdeling Bovenschelde, de bestaande zandwinning verder
exploiteren tot de uitputting van de
voorraad, voorzien in 2019. Wij menen dat hier duidelijk sprake is van
een spanningsveld tussen een economisch dossier (zandwinning en creatie

van bergingsruimte voor overtollige
grondoverschotten) en een leefbaarheidsdossier (realisatie van een
groenpool met stadsbos). Natuurpunt
Gent concludeert uit de kennisgevingsnota dat voluit gekozen wordt
voor de economische optie en dat de
leefbaarheidsoptie daardoor onder de
tafel wordt geveegd. Wij gaan hier
vanzelfsprekend niet mee akkoord.
Natuurpunt Gent vindt het niet nodig
en zelfs ongewenst dat de hele voorraad zand wordt gewonnen. Daarom
stellen wij voor dat slechts een deel
van de voorraad wordt aangesproken, afhankelijk van het tijdsschema
dat wordt opgesteld voor de realisatie
van de groenpool. Door de bergingscapaciteit als doel te nemen (zoals de
kennisgevingsnota doet) verliest men
het andere dossier uit het oog: de –
liefst zo snel mogelijke – realisatie
van een groenpool met veel bos. De
voorgestelde timing is véél te lang
(tot 2020!) om te kunnen spreken
van een redelijke nabestemmingstermijn.
Het is volgens Natuurpunt Gent onaanvaardbaar dat een vergunning
zal worden aangevraagd om verder
te ontzanden tot aan de verwachte
uitputting van de voorraad in 2019
en dat het MER daarvoor als verantwoording moet dienen. Eigenlijk
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Bezwaarschrift Groenpool vliegveld
Oostakker-Lochristi
Het bezwaarschrift van Natuurpunt Gent bij het ontwerp-RUP voor de afbakening van het grootstedelijk Gebied Gent bevat uiteraard ook een deel
dat betrekking heeft op de geplande groenpool Oostakker-Lochristi. We
herhalen hier nog even een deel daarvan. Hieruit blijkt duidelijk dat beide
dossiers ontegensprekelijk verband houden met elkaar.
Natuurpunt Gent stelt vast dat er in het voorliggende ontwerp geen 150
hectare bijkomend bos voorzien wordt, maar slechts 73,43 hectare recreatief bosgebied. Dit is in tegenspraak met de taakstelling opgenomen in het
RSG en dan ook onaanvaardbaar. Bovendien bestaat de kans dat de ontwikkeling van de groenpool vliegveld Oostakker-Lochristi op de lange
baan wordt geschoven. Er dienen spijkerharde garanties te komen dat de
ontginning en de landbouw de realisatie van de groenpool niet tegenwerken. Daarom moeten de ontginning, de afwerking en de nabestemming zo
snel mogelijk gerealiseerd worden.
Natuurpunt Gent stelt dan ook voor om een aantal bestemmingswijzigingen door te voeren waardoor het wel mogelijk is de taakstelling in deze
groenpool te halen en de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen.
Bij artikel 1: Groenpool vliegveld Oostakker-Lochristi wordt bij de overdruk
‘Tijdelijke ontginning’ gesteld ‘In functie van de natuur- en bosontwikkeling is in het in overdruk aangeduide gebied tijdelijke zandontginning
toegestaan tot eind 2018’. Elders staat ook: ‘de capaciteit van minstens
de helft moet ontgonnen worden ten laatste tegen eind 2010.’ Er wordt
dus in ‘fases’ ontgonnen. Wij betwijfelen ten zeerste dat die zandontginning in functie van natuur- en bosontwikkeling (zal) gebeuren. De einddatum van mogelijke ontginning is onaanvaardbaar laat. Er wordt bovendien gesteld dat de opvulling van de ontginningsputten ten laatste vijf jaar
na het beëindigen van elke ontginningsfase (ten laatste tegen 2020 voor
de volledige groenpool) gebeurd moet zijn. Dit is meer dan op de lange
baan schuiven. Waarom geen afkoop overwegen van (een gedeelte van)
de concessies? Het is trouwens volgens Natuurpunt Gent niet nodig de
volledige capaciteit te ontginnen. De inwoners van Gent en Lochristi kunnen niet zo lang wachten op bijkomende bebossing. Er dienen hoe dan
ook veel striktere termijnen ingeschreven te worden in de stedenbouwkundige voorschriften (en de vergunningen) voor de zandontginning (ongeacht
of het mogelijk is de concessies af te kopen). Natuurpunt Gent stelt voor
om in te schrijven dat tegen begin 2008 de helft van de (te ontginnen)
capaciteit ontgonnen moet zijn en tegen begin 2012 alles. Ten laatste drie
jaar na het beëindigen van de ontginning moeten de putten gevuld worden (begin 2011 en begin 2015).

maakt de nota de timing enkel afhankelijk van de toekomstige infrastructuurwerken. Er wordt geen enkele garantie gegeven wanneer die
(infrastructuur)werken zullen starten
(en of ze ooit zullen starten), en dus
ook niet voor de realisatie van de
nabestemming van de groenpool
met stadsbos. Er is trouwens bij ons
weten nooit eerder gesteld dat ‘de
eerste nabestemming grondberging’
zou zijn, zoals de kennisgevingsnota

plotseling poneert. Het grootstedelijk
RUP voorziet alleen een nabestemming als groenpool met stadsbos en
nat natuurgebied. De bergingsmogelijkheden dienen zich daarnaar te
richten en niet omgekeerd. Heel de
kennisgevingsnota ademt het primaire belang van de grondbergingscapaciteit en rept met bijna geen
woord over die andere maatschappelijk belangrijke opdracht: stadsbossen realiseren.

Enkele veelzeggende
citaten uit de
kennisgevingsnota
van het MER
zandontginning
‘Iedere ontginner heeft de plicht
in zijn ontginningsgebied de aanwezige primaire delfstoffen optimaal te ontginnen. Dit houdt in:
1. een optimale en zo volledige
winning van het zand in de
aanwezige geologische laag
2. een optimale valorisatie van
het gewonnen zand
3. de aanwending van de niet
verkoopbare fractie in het winningsgebied zelf, in functie
van de nabestemming die aan
het gebied is gegeven.’
‘Voor de berging van grondoverschotten afkomstig van toekomstige bouwwerken heeft de NV
Agentschap Waterwegen en
Zeekanaal bergingscapaciteit
nodig. In eerste instantie zal in
het gebied infrastructuurspecie
afkomstig van graafwerken ter
realisatie van de verbinding
Schelde-Seine geborgen worden.
Indien dan nog bergingscapaciteit
rest zal die worden aangewend
voor de berging van grondoverschotten van de toekomstige verbreding van het Kanaal GentTerneuzen. Om een zo groot
mogelijk volume te kunnen bergen moet de verdere ontginning
op het terrein doorgaan tot uitputting van de voorraad bruikbaar zand.’
‘Zoals eerder vermeld heeft een
zo snel en volledig mogelijke
ontzanding van het terrein als
hoofddoel de creatie van maximale bergingscapaciteit voor
grondoverschotten afkomstig van
onderhouds- en infrastructuurwerken aan de bevaarbare waterlopen in Oost- en West-Vlaanderen. In eerste instantie is de
nabestemming van het gebied de
berging van grondoverschotten.’
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Meer bijkomend
onderzoek gewenst
Natuurpunt Gent vraagt dat het MER
verschillende opties zou onderzoeken
met telkens een verschillende einddatum van zandwinning. Wij vragen ook
dat het MER dringend alternatieve
locaties (buiten de site) zoekt om de
nodige bergingscapaciteit toch te kunnen garanderen voor de grondoverschotten van die infrastructuurwerken.
Dat is in tegenstelling met de tekst op
p. 28 van de kennisgevingsnota: ‘gezien deze omstandigheden (volledig
ontginnen van de groeve d.w.z. maximale winning van het ontginbare
zandpakket) is het onderzoek van een
alternatieve locatie van de groeve
niet relevant’.
Het moet zo snel mogelijk duidelijk
worden op welke manier de opvulling
precies zal gebeuren en waar deze zal
starten. Bijkomend onderzoek is ook
daarvoor nodig (zeker als er gekozen
wordt om de nabestemming als groenpool vroeger te laten ingaan). Voor de
realisatie van de groenpool is er grond
nodig om de huidige zandwinningsputten (gedeeltelijk) op te vullen. Die
bergingsgrond kan gedeeltelijk intern
gevonden worden. Voor externe bergingsgrond moet de voorwaarde gelden dat de timing van de opvulling
moet voldoen aan strikte (eind)data,
omdat de vraag naar meer bos zo
expliciet is voor Gent.
In het najaar van 2006 loopt de huidige vergunning voor zandontginning af,
ook de drie verleende concessies zijn
dan afgelopen. De beheerder zal dan
nieuwe concessies aanbieden op de
markt. Maar daarbij moet hij rekening
houden met eventuele nieuw opgegeven einddata. Natuurpunt stelt voor
dat die nieuwe vergunningen (stedenbouwkundige vergunningen voor exploitatie, inclusief de nabestemming,
en de milieuvergunning voor exploitatie van zandwinning) maar mogen
lopen tot ten laatste 2012. Een gedeelte zou echter niet langer dan 2008
mogen lopen. Misschien is het ook
nodig de concessie af te kopen. Het
MER moet ook daar rekening mee
houden. Wij hebben dit alles trouwens
ook al meegedeeld in ons uitgebreide
bezwaarschrift bij het ontwerp van
afbakenings-RUP (zie kader).
26
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Inrichtingsplan Groenpool
Vinderhoutse Bossen

H

et derde belangrijke dossier in verband met de realisatie van de vier
Gentse groenpolen, is het inrichtingsplan voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen, opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ook hiervoor
liep onlangs een openbaar onderzoek.
Oorspronkelijk maakte de VLM aan het eind van de jaren 1990 een inrichtingsplan voor de Vinderhoutse Bossen en de Groene Velden samen. Maar omwille
van de vele bezwaren (onder meer van Natuurpunt Gent) besliste toenmalig
minister Dua om enkel het deelplan voor de Groene Velden goed te keuren.
Het deelplan voor de Vinderhoutse Bossen moest worden herwerkt, omdat het
te weinig ambitieus was. Dit voorjaar kwam dan dit herwerkte plan in openbaar
onderzoek. Naar aanleiding daarvan formuleerde Natuurpunt Gent een aantal
bezwaren bij het ontwerp van inrichtingsplan.

Matig positief
Natuurpunt Gent is matig tevreden
over het voorliggende inrichtingsplan.
Volgens ons zijn er voldoende slaagkansen voor het hoofddoel, namelijk
de uitbreiding van het bestaande
bosgebied. Daarnaast is er de nodige
aandacht voor het behoud van de
nog aanwezige landbouw, het stimuleren van recreatief medegebruik en
het verhogen van de landschappelijke waarden. Er is echter volgens ons
te weinig aandacht voor het behoud
en de ontwikkeling van de natuurwaarden.
Er zijn een aantal belangrijke verbeteringen in vergelijking met het vorige inrichtingsplan. De belangrijkste is
de grotere perimeter die gehanteerd
wordt. Zowel de driehoek tussen
Gavergrachtstraat, BoskeetstraatBeekstraat en Bosstraat als de zone

ten zuiden van de Beekstraat met het
Leeuwenhof (tussen Mariakerksesteenweg, Beekstraat en Ringvaart)
zijn nu wel mee opgenomen. Op die
manier is het mogelijk – weliswaar op
al te lange termijn (zie volgend punt)
– tegemoet te komen aan de taakstelling voor bijkomende bebossing,
die zowel is opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) als in
het ontwerp-RUP voor de afbakening
van het grootstedelijk gebied Gent.
Een andere belangrijke verbetering
tegenover het vorige inrichtingsplan is
dat er nu wel degelijk gekozen wordt
voor het instrument onteigeningen
(voor de zones grasland-bosmozaïek,
speelbos, extensief bos met recreatief
medegebruik, waardevol grasland,
oeverstroken en de groenstructuren).
Op die manier is de tijdsduur voor de
realisatie van enkele essentiële deel-
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volgt verdeeld: 195 hectare agrarisch
gebied, 114 hectare natuurgebied, 75
hectare woongebied, 75 hectare
landschappelijk waardevol agrarisch
gebied, 73 hectare bufferzone, 32
hectare parkgebied, 24 hectare waterwegen, 23 hectare ontginningsgebied, 16 hectare woonuitbreidingsgebied, 6 hectare groengebied, 2
hectare zone voor openbaar nut en
minder dan een hectare voor verblijfsrecreatie, industrie en kmo’s.

gebieden relatief beperkt. Positief is
ook de betere uitwerking van de
recreatievisie en de aanpak van de
mobiliteitsproblemen in vergelijking
met het eerste plan.
Ondanks een aantal duidelijke verbeteringen die wijzen op een ambitieuzer beleid, is dit plan voor Natuurpunt
Gent toch nog niet ambitieus genoeg.
Enkele kansen werden volgens ons
onvoldoende uitgewerkt en ook de al
te lange uitvoeringstermijn (van 35
jaar!) is ons een doorn in het oog.

Eerst inrichting,
dan bestemming?
Eigenlijk is hier sprake van een ‘onlogische’ volgorde. Normaal wordt een
gebied eerst bestemd, om het daarna
in te richten volgens die bestemming.
Nu wordt een omgekeerd traject
afgelegd. Natuurpunt Gent vindt het
bijzonder jammer dat het RUP voor
de afbakening van het grootstedelijk
gebied Gent geen deelplan bevat dat
de bestemmingen in de groenpool
Vinderhoutse Bossen aanpast aan de
gewijzigde maatschappelijke en politieke visie die streeft naar meer bos
in en rond Gent. (Voor de andere drie
groenpolen is er wel een deel-RUP
opgesteld.)
Doordat er voor de groenpool Vinderhoutse Bossen geen deel-RUP is opgemaakt, moet de voorziene bosuitbreiding tot nader order gerealiseerd
worden binnen het kader van de
huidige gewestplanbestemmingen. En
die zijn sterk beperkend voor bosuitbreiding. In het plangebied van 640
hectare zijn de bestemmingen als

Doordat er geen deel-RUP is voor de
Vinderhoutse Bossen dat een voldoende oppervlakte bestemt voor
bos(uitbreiding), komt de haalbaarheid van de taakstelling voor bosuitbreiding uit het RSG ernstig in het
gedrang. Natuurpunt Gent vindt dit
onaanvaardbaar en een gemiste kans
voor de snelle realisatie van volwaardige stadsbossen rond Gent. De bindende bepalingen van het RSG voorzien de realisatie van 300 hectare
bijkomend bos in de vier groenpolen
tegen 2007, de richtinggevende bepalingen stellen duidelijk de ambitie
van 800 hectare bijkomende bosoppervlakte rond Gent (verdeeld over
de vier groenpolen). Hierbij wordt
voor de groenpool Vinderhoutse Bossen de realisatie van ca. 260 hectare
bijkomend bos vooropgesteld, het
deel van de Groene Velden (ca. 10
hectare) inbegrepen. (Voor de Groene
Velden verwijzen wij graag naar het
artikel in Snep! jg. 4 nr. 1.) Het ontwerp-inrichtingsplan van de VLM
voor de Vinderhoutse Bossen plant in
totaal slechts 140 hectare bosuitbreiding. Die zal volgens het voorliggende ontwerp over een termijn van 35
jaar worden gerealiseerd met behulp
van een aantal instrumenten, zoals
het recht van voorkoop.
35 jaar is eigenlijk onaanvaardbaar
lang, zeker met het oog op het acute
gebrek aan bos in en rond Gent.
Wij zijn van mening dat de Stad Gent
of de Vlaamse overheid op korte
termijn een RUP voor deze groenpool
moet opmaken, dat nieuwe bestemmingen vastlegt die de vooropgestelde taakstelling voor bosuitbreiding
wél en veel sneller realiseren (door
middel van een bijhorend onteigeningsplan). Maar wachten op zo’n
RUP, zou opnieuw te veel tijd kosten,
zodat het voorliggende inrichtingsplan

volgens Natuurpunt Gent dan maar –
na enkele noodzakelijke aanpassingen – moet doorgaan als een eerste,
weliswaar belangrijke stap. De nood
aan bijkomend bos in en rond Gent is
echt hoog en uitstellen kan dus niet
langer.

Bijkomende onteigening
van de huidige bestaande
boskern nodig
Jammer genoeg voorziet het inrichtingsplan niet de onteigening of verwerving van de bestaande boskern
van de Vinderhoutse Bossen. In die
boskern moet de natuur bovengeschikt zijn. Allerlei goedgekeurde
plannen en bestemmingen spreken
zich ook duidelijk in die zin uit. De
bestaande Vinderhoutse Bossen hebben de bestemming natuurgebied op
het gewestplan en zijn opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN) als Grote Eenheid Natuur
(GEN). Bovendien zijn ze afgebakend
als Speciale Beschermingszone in
uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn. In zo’n ‘Habitatrichtlijngebied’ zijn passende maatregelen verplicht voor de bescherming, de
instandhouding en het herstel van
habitats en soorten waarvoor de gebieden zijn afgebakend. Tot slot bepaalt het goedgekeurde Ruimtelijk
Structuurplan Gent overduidelijk dat
de bestaande boskern een ‘grote
eenheid natuur’ dient te worden
(waar de natuur bovengeschikt is aan
andere functies).
De beste, meest efficiënte oplossing
om deze beleidskeuzes te implementeren, is ongetwijfeld het onteigenen
en in natuurbeheer brengen van de
boskern. Het voorliggende voorstel
schiet hier ernstig te kort. Enkel rekenen op een geïntegreerd bosbeheer is
onvoldoende. Op dat vlak was het
eerste plan van de VLM trouwens
iets ambitieuzer, het had namelijk de
bedoeling om een bosreservaat te
creëren. Het huidige plan voorziet
naast de ecologische functie te veel
ruimte voor de economische, sociale
en recreatieve functie van de bestaande boskern.
Een uitgebreider onteigeningsplan is
dus noodzakelijk. Een goed aankoopbeleid biedt de beste waarborg en de
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meest duurzame bescherming voor
de toekomst. Aangezien een deel
van de eigenaars sinds vele jaren een
beheer voert dat vrijwel uitsluitend
gericht is op economische exploitatie
en dat soms zelfs natuurvernietigend
werkte (ondanks de status van Habitatrichtlijngebied!), moet men er niet
op rekenen dat zij vrijwillig een (nog)
natuurrijker boskern zullen realiseren.
Enkele voorbeelden uit het verleden
spreken voor zich: tijdens de jaren
tachtig werd in een belangrijk deel
van het bos een hoop bouwafval
gestort van ruim een meter hoog en
tot 12 meter breed; eind 1995 werd
aanzienlijke (en vermijdbare!) uitsleepschade veroorzaakt aan een
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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; enzovoort. Het lijkt
zeer onwaarschijnlijk dat diezelfde
eigenaars plotseling een bocht van
180 graden zullen maken en zich
akkoord zullen verklaren met een
natuurgericht beheer van het bos,
laat staan met de inrichting van een
bosreservaat.

Bijkomende bebossing –
ook in Vinderhoute
Natuurpunt Gent stelt voor om krachtiger aan te dringen op bijkomende

bebossing in het deel ten oosten van
het kasteeldomein Schauwbroek in
Vinderhoute. Vooral de percelen vlak
naast het park komen in aanmerking
voor bosuitbreiding. Het betreft hier
een aangetast bulkenlandschap (de
knotwilgenrijen zijn verdwenen) met
graslanden waarvan de vroegere,
rijkere flora grotendeels verdwenen
is. Bovendien wordt het kasteelpark
op die manier door bos verbonden
met de huidige boskern. Wij stellen
dan ook voor om een aantal van de
langwerpige percelen te bebossen, op
zo’n manier dat de cultuurhistorische
landschapswaarden (de langwerpige
percelen van het bulkenlandschap)
worden gerespecteerd of zelfs geac-
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centueerd. Momenteel rekent men
(naar ons gevoel te sterk) op de
goodwill van de betrokken landbouwers en grondeigenaars in die zone,
namelijk om op vrijwillige basis te
komen tot zo’n 6,7 hectare bebossing. We vrezen dat zelfs die geringe
oppervlakte niet zal lukken en dat de
overheid actiever zal moeten aansturen om effectieve en grootschaligere
resultaten te bekomen.

Recreatievisie
Het inrichtingsplan bevat ook een
visie over het verloop van de recreatiestromen in en vooral naar het projectgebied. Dat is ook noodzakelijk.
Er valt inderdaad een zeer belangrij-

ke toevloed van recreanten te verwachten wanneer de groenpool is
ingericht. De weinige openbare bossen in Oost-Vlaanderen worden bijna
letterlijk platgelopen. De voorstellen
met betrekking tot de zachte weggebruikers en de gebruikers van het
openbaar vervoer zijn lovenswaardig.
Maar hoe dan ook zullen veel recreanten met de auto komen. De voorziene parking is nogal klein geconcipieerd en is zeker niet ideaal gelegen.
De smalle groene corridor tussen de
zone van het Leeuwenhof en de rest
van het plangebied wordt nog meer
ingesnoerd. We suggereren de parking te verplaatsen naar de toegangspoort ‘Jongensstad’, waar momenteel al parkeermogelijkheden
zijn, die dan natuurlijk moeten worden uitgebreid.

Herstel natuurlijk
waterregime
Het is onaanvaardbaar dat het herstel
van het natuurlijke waterregime grotendeels beperkt zou blijven tot de
bestaande Vinderhoutse Bossen. Dit
herstel moet eigenlijk voor het hele
gebied gelden en zeker voor het
volledige gebied ten oosten van de
Bosstraat. De optimalisatie van de
waterhuishouding moet effectief een
vernatting tot gevolg hebben. Dit is
een heel belangrijke voorwaarde
voor de echte versterking van de
natuurwaarden. Eventueel dienen
financiële middelen voorzien te worden om negatieve effecten op de
landbouwexploitatie te compenseren.
De aanleg van gronddammen om het
water vast te houden, is niet aan te
raden. Het lijkt ons beter om met
stuwen te werken.

Lichtvervuiling en
geluidshinder tegengaan
Het zou logisch zijn de verlichtingspalen langs de R4-Binnenring te verwijderen. Het betreft hier een ouder
deel van de R4, waar nog openbare
verlichting werd voorzien. Voor de
nieuwe delen heeft men daarvan
afgezien, om de lichtvervuiling te
beperken.
De geluidshinder van de R4 dient
letterlijk ingedijkt te worden door
middel van een gronddam of geluidsscherm (zoals ook het Natuurinrichtingsproject Bourgoyen-Ossemeersen

voorziet en zoals al gerealiseerd is
langs de Buitenring, ten zuiden van
de Beekstraatbrug). Een ecoduct (zie
volgend punt) zou een nog betere
geluidsbufferende rol kunnen spelen.
Het vernieuwen van het wegdek van
de Bosstraat is noodzakelijk om de
natuurbelevingswaarde in de groenpool te verhogen. De huidige verharding met betonplaten veroorzaakt
een aanzienlijke geluidshinder. Ook
de fietspaden langs beide zijden van
de Bosstraat zijn dringend aan vernieuwing toe. Zonder overdrijven
behoren ze tot de koplopers van de
meest erbarmelijke fietspaden in
Oost-Vlaanderen.

Ecoduct tussen Bourgoyen
en plangebied
Natuurpunt Gent stelt voor om een
brede ecoductverbinding over de
Ringvaart en de Binnen- en Buitenring te realiseren, als natuurverbinding tussen de noordelijke Bourgoyen
aan de kouter tussen de Driesdreef
en de R4 en het deelgebied Leeuwenhof. Dat zou pas van echt grote
ambitie getuigen. Aan de randen van
dit ecoduct kan ook wandel- en fietsinfrastructuur komen, waardoor er
niet alleen een belangrijke natuurverbinding ontstaat, maar ook een belangrijke recreatieve verbinding tussen de beide grote groengebieden.
Dit zou een ongelooflijk maar broodnodig ontsnipperend effect hebben
voor de natuurwaarden in de Bourgoyen-Ossemeersen en ook een
belangrijke meerwaarde bieden voor
de natuur in de hele regio.

Maatschappelijke rol van
middenveld onderschat
Opvallend is de (allesbepalende)
regie van de overheid in dit inrichtingsplan. Als er al sprake is van externe partners, dan gaat het om particulieren of landbouwers. Voor
Natuurpunt wordt bijvoorbeeld geen
enkele rol voorzien. Ook tijdens de
hoorzitting op 8 juni 2005 in het
Clubhuis Claeys-Bouüaert stelden de
ambtenaren van de VLM, AMINAL
Afdeling Bos en Groen en de Stad
Gent tot onze verbazing dat Natuurpunt geen partner is in dit project. Dit
is merkwaardig omdat juist Natuurpunt momenteel het grootste aantal
hectaren in het plangebied in natuur-
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beheer heeft (de plas van het Leeuwenhof). Ook historisch gezien is
Natuurpunt Gent altijd de belangrijkste aanwezige
(natuurbehouds)instantie geweest:
Wielewaal Gent (één van de medeoprichters van Natuurpunt Gent) beheerde decennialang een deel van
het gebied als ‘vrij’ natuurreservaat.
Een samenwerking met Natuurpunt
Gent zou bovendien bijkomende

mogelijkheden opleveren. Zo voorziet
het plan dat Afdeling Bos en Groen
de zone ten westen van het Leeuwenhof zou verwerven en inrichten.
Deze zone ligt naast een terrein dat
Natuurpunt al sinds 1998 als natuurreservaat beheert. Eigenlijk zou het
logischer zijn dat Natuurpunt deze
gronden verwerft, op voorwaarde dat
ze via een RUP worden omgezet
naar natuurgebied (momenteel is de
bestemming landbouwgebied).

ADVERTENTIE
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Ook vanuit andere dan financiële
overwegingen lijkt het aangewezen
om een aantal afspraken te maken,
bijvoorbeeld om het beheer en de
educatie te verdelen onder verschillende partners. Het plan kost immers
een hoop geld en de beschikbare
middelen van de overheid voor de
realisatie en het beheer van stadsbossen worden verder afgebouwd. Natuurpunt is erkend als terreinbeherende organisatie en zou voor bepaalde
deelgebieden – in onderling overleg –
als beherende ‘instantie’ kunnen
optreden. Zo’n samenwerkingsverband tussen overheid en een organisatie uit het middenveld kent vele
voordelen. Dat bewijzen ook talrijke
voorbeelden uit het buitenland. Het
maatschappelijk draagvlak wordt er
hoe dan ook door vergroot. Natuurpunt Gent is dan ook van plan om
contact op te nemen met de bevoegde administraties en diensten. Dit
kent dus ongetwijfeld nog een (hopelijk positief) vervolg. We delen jullie
zeker en vast mee of ons voorstel tot
samenwerking al of niet wordt aanvaard.

