
                                           

Persbericht VBV: Bedreigde Bossen Toer 2010

1/3de  van het Vlaamse bosareaal is bedreigd! Ontdek de oorzaken en oplossingen voor dit 
prangende  probleem tjdens  de  Bedreigde Bossen  Toer  van  de Vereniging voor Bos  in 
Vlaanderen (VBV). 

Na twee succesvolle edites in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, trekt VBV door naar de andere Vlaamse  
provincies om er het probleem van de acuut bedreigde bossen in de kijker te plaatsen.
Ondanks de ontbossingstop in het Bosdecreet is het in Vlaanderen nog steeds mogelijk talloze hectares vaak 
waardevolle  bossen  te  ontbossen.  Dit  wordt  mogelijk  gemaakt  door  een  aantal  uitzonderingen op  het 
ontbossingsverbod. Het grootste ontbossingsprobleem in Vlaanderen betref de ‘zonevreemde bossen’: de 
31%  van  ons  bosareaal  dat  geen  groene  bestemming  kreeg  op  de  bestemmingsplannen.  Zeker  de 
zonevreemde  bossen  in  industrie-  en  woongebied  zijn  sterk  bedreigd  aangezien  die  met  een  simpele 
stedenbouwkundige vergunning gekapt mogen worden. Maar ook de bossen die wél een groene bestemming 
kregen, worden niet  per  defnite gespaard.  Men kan altjd  een  uitzondering  op het  ontbossingsverbod 
vragen aan de minister en ook voor ‘algemeen belang’ sneuvelen nog al te vaak waardevolle bossen.
Voor één van de bosarmste regio's van Europa waar de biodiversiteit nog steeds achteruit gaat, is een  
afdoende  bescherming  van  de  bestaande  bossen,  en  een  betekenisvolle  bosuitbreiding  zeker  geen 
overbodige luxe! Dat waardevolle, vaak eeuwenoude bossen bij ons zomaar kunnen sneuvelen, dat snapt 
toch geen kat? Jaren geleden beloofde de overheid 10.000 hectare nieuw bos tegen 2007. Die deadline werd  
jammerlijk gemist, en ondertussen heef men de tming naar 2012 verplaatst. Op basis van het huidige tempo 
van bebossen en ontbossen, kunnen we nu reeds met grote zekerheid stellen dat ook de deadline in 2012 
grandioos zal falen. In de ruimtelijke ordening van Vlaanderen lijkt het immers vooral goed te gaan met de 
inkleuring  en  realisate  van  harde  bestemmingen:  industriegebieden,  nieuwe  wegen,  woonzones...  De 
belofes voor bijkomende natuur en bos daarentegen vloten helemaal niet: slechts 1/3 van de beloofde 
oppervlakte natuur en amper 1/5 van de beloofde bossen is momenteel ingekleurd.  
Tijdens de Bedreigde Bossen Toer 2010 kom je te weten waarom er nog steeds bossen gekapt worden in  
Vlaanderen ondanks een ontbossingsstop in het bosdecreet. We kaarten ook tal van beleidsoplossingen 
aan voor dit belangrijke probleem. Per locate wordt ook een lokaal dossier grondig toegelicht door de 
lokale actegroepen.  



De Bedreigde Bossen Toer 2010 passeert op 5 oktober in Gent (20u, Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9), op 15 
oktober in Kapellen (zaal ’t Kerkske, Kapelsestraat 182) en op 30 oktober in Stokrooie, Hasselt (OC Stokrode, 
St-Amandusstraat 18 met aansluitende terreinexcursie door de Groene Delle). 

Iedereen uiterrrrrrrrrrrrrrrst welkom, de toegang is grats!

Meer info: www.vbv.be
Contactpersoon: Liselot Ledene,  beleidsmedewerker VBV, liselot.ledene@vbv.be (09/264.90.50)
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