PERSBERICHT WEEK VAN HET BOS 2009
Overhandiging Bosbarometer 2009 aan Minister Schauvliege
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV) legt op zondag 11 oktober haar derde
Bosbarometer voor aan het publiek en aan Vlaams Minister van Leefmilieu Joke
Schauvliege. Met de Bosbarometer houdt de VBV aan de hand van een aantal meetbare
indicatoren de vinger aan de pols van het Vlaamse bosbeleid. Hier en daar zijn er redenen
tot tevredenheid maar ook en vooral deden we bevindingen die bij ons tot zeer grote
bezorgdheid leidden. Zo blijkt bv. dat ondanks jaren van lippendienst aan het bosbehoud en
de bosuitbreiding de groei aan bos in Vlaanderen verder stagneert. Uit de officiële cijfers
blijkt zelfs dat de trend in bosoppervlakte in 2008 opnieuw negatief wordt…



☺

Na de positieve tendens, voelbaar sinds de invoering van de ontbossingsstop en
boscompensatie, stagneert de netto-balans van bosoppervlakte verder. In 2008
werd er – volgens de officiële cijfers - 156 hectare met vergunning ontbost terwijl er
amper 152 hectare bos is bijgekomen. Voor het eerst sinds lang zijn we dus
opnieuw een netto ontbosser! De doelstelling van 769 hectare netto-bosuitbreiding
per jaar halen we voor het zoveelste jaar op rij al helemaal niet. VBV vreest dat de
balans nog veel negatiever is dan blijkt uit deze cijfers, aangezien het hier enkel gaat
om de vergunde ontbossingen. Illegale ontbossingen en administratieve vertragingen
zorgen ervoor dat de oppervlakte ontbossingen ongetwijfeld nog een pak hoger lag in
2008. Een (schrale) troost: op basis van de officiële cijfers blijkt dat de oppervlakte
vergunde ontbossingen de laagste was sinds 2001…
In het Verzameldecreet van 2008 werd een opening gemaakt om het
Boscompensatiefonds te activeren. In Vlaanderen is men - wanneer men ontbost immers verplicht om dit te compenseren: dat kan op het terrein, maar vele mensen
doen dit ook door een bedrag in het zgn. Boscompensatiefonds te storten. Dat fonds
blijft echter grotendeels ongebruikt, omdat de randvoorwaarden voor aanwending
van deze centen te strikt zijn. VBV hoopt dat deze beslissing zo snel mogelijk
operationeel wordt gemaakt via een uitvoeringsbesluit, zodat ook privé-personen,
organisaties en lokale overheden gebruik kunnen maken van deze gelden. Op deze

wijze kan dit fonds (waarin momenteel maar liefst 6.019.600 € zit beschikbaar voor
nieuwe aankopen van te bebossen gronden) eindelijk zijn doel dienen: werk maken
van effectieve boscompensatie op het terrein.



☺



☺

VBV stelt vast dat – nog steeds - maar liefst 31% van de totale bosoppervlakte
zonevreemd is. Deze bossen – die niet in een groene bestemming liggen – kunnen
vrij eenvoudig ontbost worden. Vooral de 8.174 hectare bossen in de harde
bestemmingen (bv. woon- en industriegebied) zijn zeer sterk bedreigd. Nochtans is
uit onderzoek gebleken dat ongeveer de helft van de zonevreemde bossen als
waardevol tot zeer waardevol kan beschouwd worden, en dat hun verdwijnen
eigenlijk niet kán gecompenseerd worden… Je kan de kapping van deze waardevolle
bossen vergelijken met de sloop van een historisch gebouw, zoals het Gravensteen in
Gent, om plaats te maken voor een parkeergarage: ondenkbaar toch?
De nieuwe Vlaamse Regering heeft zich geëngageerd tot het in kaart brengen van de
zonevreemde bossen en deze te herbestemmen waar dat nuttig en mogelijk is. VBV
juicht dit engagement uiteraard van harte toe: op deze wijze gaat de Vlaamse
overheid de strijd aan met één van de belangrijkste knelpunten van ons bosbeleid.
Met haar Reddingsplan Zonevreemde Bossen brengt VBV bovendien constructieve
en financieel haalbare oplossingen aan voor het behoud van de meest waardevolle
zonevreemde bossen in Vlaanderen.
2007 was de deadline voor het uitvoeren van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, waarin ook de realisatie van 13.664 hectare bijkomende bossen was
opgenomen. Momenteel is er echter slechts 4.000 hectare bijkomend bos
gerealiseerd, wat overeenkomt met amper 29 % van de doelstelling. In 2008 viel er
weinig beterschap waar te nemen: hoewel er sinds 2008 opnieuw subsidies voorzien
zijn voor het bebossen van landbouwgronden worden er steeds minder dossiers
positief geadviseerd. Eens te meer stelt VBV vast dat een beter op elkaar afgestemd
en vereenvoudigd vergunnings- en adviesverleningsbeleid zeer dringend aan de
orde is!
De recreatieve functie van bossen zal in het druk bevolkte Vlaanderen steeds
belangrijker worden. VBV stelt tevreden vast dat dit ook voor de overheid een
belangrijke bekommernis is: zowel in het Pact 2020 als in de Regeerverklaring staat
dat “minstens de helft van de stedelijke of kleinstedelijke gebieden over een
stadsbos beschikt of er één heeft opgestart”. VBV hoopt ten stelligste dat deze
doelstelling volledig waargemaakt wordt. Op het terrein zullen nog zware
inspanningen geleverd moeten worden om dit erg ambitieuze plan te realiseren.
Hierbij stelt VBV haar uitgebreide expertise graag ter beschikking: concrete
voorstellen en de opstart en realisatie van een groot aantal van deze projecten zullen
immers reeds binnen deze legislatuur aangevat moeten worden.
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Ook op het speelzonefront en de toegankelijkheid van bossen blikt VBV tevreden
terug: in 2008 werd 190 hectare bijkomende speelzones in bossen aangeduid wat
de totale oppervlakte speelzones in bossen op 2.279 hectare brengt! Het besluit van
de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van bossen en
natuurreservaten vindt VBV een andere mooie stap voorwaarts.
VBV is verheugd vast te stellen dat de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd
zijn om duurzaam bosbeheer ingang te doen vinden binnen het Vlaamse bosbeheer.
Het aantal bosbeheerplannen zit in de lift alsook de oppervlakte FSC-gecertificeerde
bossen. In 2008 kregen 1.090 hectare bos het FSC certificaat. Bij de start van de
Week van het Bos 2009 is het aanbod inlands gelabeld hout nog steviger uitgebreid:
11.605 hectare bos heeft momenteel het FSC-certificaat.
Tenslotte moeten we vaststellen dat de Vlaamse Overheid vasthoudt aan haar
inperking van de budgetten voor het promoten van duurzaam bosbeheer in de
tropen. Een gemiste kans, want het behoud van de bossen in de tropen is een heel
belangrijk, goedkoop en efficiënt instrument in de strijd tegen klimaatsverandering.
Temeer daar de ontbossing wereldwijd blijft verder denderen aan een
misselijkmakend tempo (jaarlijks worden (afhankelijk van de bron) 7 tot 13 miljoen
hectare natuurlijke bossen vernield, dit zijn 19 tot 36 voetbalvelden per minuut),
ondanks de aandacht die men nu ook in het kader van de klimaatonderhandelingen
aan internationaal bosbehoud bewijst.

Op zondag 11 oktober overhandigen de VBV-bomen tijdens de officiële opening van de
Week van het Bos de Bosbarometer 2009 op ludieke wijze aan Vlaams Minister van
Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege. Afspraak om 15u30 aan de Parkboslocatie
Scheldevelde, aan de Kasteellaan 41 in De Pinte. We geven u er graag een exemplaar van
onze Bosbarometer 2009, van ons Reddingsplan voor de Zonevreemde Bossen, en zijn
uiteraard beschikbaar voor meer tekst en uitleg over onze bevindingen.
Via een spelletje ‘hoger-lager’ met de minister zullen we aantonen dat bossen broodnodig
zijn in onze gestresseerde maatschappij, wie weet moeten de bomen wel hun JOKE(r)
inzetten voor meer en beter bos in Vlaanderen?!
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