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investeren in het groene netwerk als 
maatregel tegen klimaatverandering 

workshop 14 uur

4

Deze sessie bestaat uit 3 onderdelen en reikt instrumenten aan om lokale bosuitbreiding, aanleg 
van kleine landschapselementen, exotenbestrijding, … te realiseren. Ook het nieuwe Oost-Vlaams 
Fonds Bosuitbreiding en het aanbod uit het milieucontract worden toegelicht.

1.  Plant een klimaatbestendig landschap.  
Stevige steun en advies op maat voor nieuwe aanplantingen.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om klimaatneutraal én 
klimaatbestendig te worden. Bijkomende bossen en kleine landschapselementen 
zorgen voor verkoeling, versnelde waterinfiltratie en bescherming tegen 
bodemerosie. Nieuwe aanplantingen slaan heel wat atmosferische koolstof op. Een 
verdere uitbreiding en een beter beheer van bossen en kleine landschapselementen 
betekenen winst voor het klimaat, de biodiversiteit en onze gezondheid. Zowel 
bossen, houtkanten, heggen en bermen hebben tal van nuttige eigenschappen, niet 
alleen voor fauna en flora maar ook ten dienste van de mens.

Via de actie ‘Beplant het landschap’ wil de Provincie duurzame aanplantingen 
stimuleren. De Provincie werkt samen met de Oost-Vlaamse Regionale 
Landschappen, de Bosgroepen en de gemeentebesturen.

Zowel particulieren, bedrijven, landbouwers en openbare besturen kunnen 
aankloppen bij de provincie voor stevige steun en advies op maat. 

INHOUD
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Wil je een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos planten? Voldoet 
jouw aanplanting aan bepaalde voorwaarden, dan betaalt de provincie 80% van de 
kosten. Stroop je zelf de mouwen op, dan krijg je het plantgoed zelfs helemaal gratis.

• Is er ruimte voor een aanplanting van minstens 100 meter lang of van 200 
plantjes bij elkaar?

• Heeft  de toekomstige hoogstamboomgaard of bomenrij plaats voor minstens 12 
bomen? Heeft  de aanplanting een landschappelijke meerwaarde?

• Ligt het terrein buiten een private tuin en heeft  het uitstraling naar het 
omliggende landschap?

• Kies je voor inheemse, autochtone bomen en struiken?
• Bestaat de houtkant of heg uit een menging van meerdere soorten?

Alle aanplantingen dragen bij aan een klimaatbestendig en klimaatgezond 
Oost-Vlaanderen.

Iñaki Colpaert 
dienst Milieubeleidsplanning
Inaki.colpaert@oost-vlaanderen.be
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2.  Oost-Vlaams Fonds voor bosuitbreiding: 
meer bos in uw gemeente?

Dat bossen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze leefomgeving 
is ondertussen wel gekend. Bossen zijn van belang voor onze gezondheid, voor 
de biodiversiteit. Ze leveren propere lucht en de duurzame grondstof hout en ze 
zuiveren water. Bossen spelen ook een zeer grote rol om een halt toe te roepen aan 
de klimaatverandering. Bossen zijn belangrijke reservoirs van koolstof en jonge 
bomen nemen heel wat koolstof op. Ze maken het landschap beter bestand tegen 
toekomstige droogtes of overvloedige regenval en ze zijn een plek van verkoeling 
voor de omwonenden.

Ondanks het grote nut van bossen, blijkt het echter bijzonder moeilijk om in onze 
bosarme regio nieuwe bossen aan te planten. Naast de verschillende overheden, 
kunnen ook private grondeigenaars hun steentje bijdragen aan bosuitbreiding. De 
Oost-Vlaamse bosgroepen stellen bij heel wat private eigenaars de bereidheid vast 
om hun gronden te bebossen. Maar niettegenstaande deze bereidheid en vergunde 
bebossingen, wordt de aanplant van nieuw bos in de praktijk vaak niet gerealiseerd. 
Reden hiervoor is het ontbreken van een correct systeem voor vergoeding van private 
eigenaars bij het bebossen van hun grond.

Om hieraan tegemoet te komen, beslisten de Oost-Vlaamse bosgroepen en de 
provincie Oost-Vlaanderen om een Oost-Vlaams Fonds voor bosuitbreiding op te 
richten. Het doel van dit fonds is bebossing van private gronden te ondersteunen 
op beleidsmatig gedragen locaties. Het fonds zal - binnen haar budgetten - een 
toelage toekennen aan private bosuitbreidingsprojecten. Dit fonds zal in 2019 uit de 
startblokken schieten en zal werken via een projectoproep.

Wil uw gemeente graag werken rond bosuitbreiding en heeft  u interesse om te 
bekijken welke locaties hiervoor beleidsmatig gedragen zijn? Ziet uw gemeente heil 
in een privaat-publieke samenwerking voor de realisatie van deze bosuitbreiding op 
private gronden en wil u daar budget voor vrijmaken? 
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Koen Van Roeyen 
dienst Waterbeleid
koen.van.roeyen@oost-vlaanderen.be

Sofie Standaert  
Rato vzw
sofie.standaert@oost-vlaanderen.be

Sylvie Mussche 
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 
sylvie.mussche@oost-vlaanderen.be
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De bosgroepen kunnen uw gemeente in dit traject begeleiden en willen in 2019 met een 
aantal enthousiaste pilootgemeenten van start gaan. Laat ons weten of uw gemeente hierin 
geïnteresseerd is!

3.  Uitheemse (invasieve) exoten

Meer en meer uitheemse soorten (exoten) komen bij ons terecht. Sommige soorten 
beginnen te woekeren en vormen een bedreiging. Warmere zomers én winters maken 
de invasie in vele gevallen nog gemakkelijker.

Door een Europese verordening is er sinds 2015 een wettelijke beheerverplichting.
Momenteel is er voor 51 een bestrijdingsplicht. Je moet voorkomen dat soorten zich 
settelen, snel optreden bij introductie en bestrijden. Alle lidstaten, zowel openbare 
besturen als particulieren zijn verplicht in actie te komen. Uiteraard is er ook een 
handelsverbod.

Er zijn eveneens tal van soorten die op Vlaams niveau overlast bezorgen en op 
Europees niveau (nog) niet, maar ook andersom. Preventie is dus minstens even 
belangrijk.

Het verhinderen van vestiging van exotische planten en dieren is een belangrijke 
actie in de klimaatproblematiek, maar vooral ook de effectieve bestrijding ervan. Van 
de meeste soorten is de gebiedsdekkende verspreiding onvoldoende gekend.

Met een aantal soorten heeft de provincie al ruime ervaring en staan de technieken 
op punt. Watergebonden plantaardige invasieve exoten zoals grote waternavel, 
parelvederkruid en waterteunisbloem, maar ook Canadese ganzen en muskusratten 
worden consequent bestreden.
Voor andere soorten zoals de Californische rivierkreeft, Japanse duizendknoop, 
Chinese wolhandkrab en de Aziatische hoornaar is bestrijding veel moeilijker. Maar 
als ze er eenmaal zijn ga je best met de juiste methode aan de slag om ze efficiënt te 
bestrijden of te beheersen.

Voor de meeste exoten op terreinen in eigen beheer hebben we een plan waarbij we 
om te slagen dikwijls de medewerking van onze buren nodige hebben. Ook Rato vzw 
heeft een dienstenpakket naar openbare besturen rond ratten- en exotenbestrijding.

Preventie, de juiste informatie beschikbaar maken en goed samenwerken is de 
boodschap. Je kan bij de provincie terecht met al je vragen. We brengen je in contact 
met de juiste kennis of deskundigen en we staan je bij met raad en daad, zoals onze 
ondersteuning van 80% van de nazorg voor Waternavel en consoorten.
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Ontdek meer informatie 
over wat de provincie voor 
uw bestuur kan betekenen 
om samen aan een 
klimaatbestendig landschap 
te werken.

Iñaki Colpaert 
(dienst Milieubeleidsplanning)
Inaki.colpaert@oost-vlaanderen.be

Koen Van Roeyen 
(dienst Waterbeleid)
koen.van.roeyen@oost-vlaanderen.be

Sofi e Standaert 
(Rato vzw)
Exoten@oost-vlaanderen.be

Sylvie Mussche 
(Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord)
sylvie.mussche@oost-vlaanderen.be

Nuttige links

https://oost-vlaanderen.be/
milieucontract

www.klimaatgezond.be

www.oost-vlaanderen.be/
beplant-landschap

https://oost-vlaanderen.be/
wonen-en-leven/natuur-en-milieu/
overlastsoorten.html

https://oost-vlaanderen.be/wonen-
en-leven/energie/valorisatie-van-
houtigebiomassa.html

https://oost-vlaanderen.be/
wonen-en-leven/natuur-en-milieu/
overlastsoorten/rattenbestrijding-.
html

http://bosgroepen.be/
oost-vlaanderen-noord

https://www.ecopedia.be/pagina/
exoten

http://bosgroepen.be/
oost-vlaanderen
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