


Investeren in het groene netwerk als 
maatregel tegen klimaatverandering 



Investeren in het groene netwerk als 
maatregel tegen klimaatverandering 

• Plant een klimaatbestendig 
landschap 

• Oost-Vlaams fonds 
bosuitbreiding 

• Uitheemse (invasieve) exoten 
 
 



Het klimaat veranderd 



Plant een klimaatbestendig landschap 

• Provincie klimaatgezond tegen 2050 
• Bijkomende aanplantingen slaan 

atmosferische CO2 op 
• Schaduw, windbreking, afkoeling, 

erosiewerend, waterinfiltratie, … 
 



Plant een klimaatbestendig 
landschap 

• Inheemse soorten 
• Autochtone herkomst 
• Veel meer ≠  

soorten fauna 
• Standplaatsgeschikt 



Plant een klimaatbestendig landschap 

• Bloeiende soorten  
+ vruchten 

• Bijen en vlinders 
• Akker- & weidevogels 

 
 



 



Actie plant een klimaatbestendig 
landschap 

 



In aanmerking? 
• 100 meter lang 
• 200 planten 
• Minstens 12 bomen  

(8 à 10 meter tussen) 

• Landschappelijke meerwaarde? 
 

=> provincie komt voor 100% tussen voor plantgoed, 
boombescherming en boompalen 
=> voor 80% bij werken 



Plant een klimaatbestendig 
landschap 
• Soortenvoorstel en beplantingsplan 

i.s.m. Bosgroep of regionaal 
landschap 



Plant een klimaatbestendig 
landschap 
• Provinciaal prioritaire soorten 
• Natuurverbinding decretale  

verplichting provinciebestuur 

 



Beplant het landschap cijfers 2017 
• 86 hoogstammen in boomgaard of bomenrij 
• ca. 1 ha aan houtkanten 
• 1 km aan heggen 
• 2,6 ha bosomvorming 

 



Beplant het landschap cijfers 2018 
• 125 hoogstam- 

fruitbomen 
• 0,3 ha houtkant 
• 4,8 km heg 
• 4,5 ha omgevormd bos 
• 223 bomen in  

bomenrijen 
• 10,6 ha bos 
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Groepsaankoop 2018 
• Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers & imkers 

2018-2019  
Afhaallocaties in Eeklo, Oudenaarde en Sint-Niklaas 
123 deelnemers  waarvan 76 landbouwers  
In totaal over 929 bomen en 16.500 stuks bosgoed 

 
• Verbijsterende bijen en nestkasten 
148 landbouwers  
In totaal 840 kg bloemenzaad  en meer dan 180 nestkasten voor 
boerenzwaluw, mussen, vleermuis of steenuil verdeeld 
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Meer bos in uw gemeente? 
Oost-Vlaams Fonds voor bosuitbreiding 



Waarom? 



Waarom? 

 



Waarom? 

 



Waar kan nieuw bos ? 

• Gewestplan ea 
• HAG 
• Natura 2000 
• Vergunningenbeleid 



Wie legt de puzzel ? 
     

 
    

    
 

    
 

  
 

  
   

Overheden 

Natuur-
verenigingen 

Particuliere 
eigenaars 

Bedrijven 



Oost-Vlaams Fonds voor bosuitbreiding 
• Nieuw instrument in ontwikkeling 
• Wie zijn initiatiefnemers? 
• Doel? 
• Voor wie is het bedoeld? 
• Bosuitbreiding : op welke locaties? 
• Welk bos? 
• Vast bedrag per m² bos voor de bebosser 
• Projectoproepen & jury  
• Planning en timing 

 



Dus : meer bos in uw gemeente? 
- Heeft uw gemeente interesse in ondersteunen van 

bosuitbreiding op private gronden? 
- Ziet uw gemeente mogelijkheid om hier ook 

budgettair aan bij te dragen? 
 Contacteer uw bosgroep voor informatie/overleg hierover! 

Bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be 
Bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be 

Vlaamseardennen@bosgroep.be 
www.bosgroepen.be  

 



Beheersen uitheemse (invasieve) 
exoten! 



Kudzu 
Koedzoeboom, Japanse klimop, Pueraria 
montana var. lobata  
 

Herkomst: Gematigd en tropisch Oost-Azië  















Invasieve, 
uitheemse 
soorten 
Bram D’hondt 
Bram.dhondt@vlaanderen.be 
Agentschap voor Natuur en Bos 
 
Gewestelijke werkgroep invasieve, uitheemse soorten 
2018-12-10 



Pro memorie 
(Europese) Verordening Nr. 1143/2014 betreffende 

de preventie en beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve, uitheemse soorten 

• http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1480870785252&uri=CELEX:320
14R1143 

• ‘Unielijstsoorten’ 
 
Trap 1 – Preventieve maatregelen 

 
Trap 2 – Vroege detectie en snelle respons 

• Voor soorten die voorheen afwezig waren, wordt elke 
lidstaat verwacht uitroeiing na te streven van zodra de 
soort wordt vastgesteld 

 
Trap 3 – Beheer van wijdverspreide soorten 

• Maatregelen om de gevolgen tot een minimum te beperken 
• Evenredig met de gevolgen voor het milieu en afgestemd 
op de specifieke omstandigheden van de lidstaten 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1480870785252&uri=CELEX:32014R1143
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1480870785252&uri=CELEX:32014R1143
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1480870785252&uri=CELEX:32014R1143


Dieren van de ‘Unielijst’ 

Mangoeste Wasbeer 

Beverrat 

Rode neusbeer Chinese muntjak Grondeekhoorn Grijze eekhoorn 

Pallas’ eekhoorn Am. voseekhoorn 

Aziatische hoornaar 

Stekelstaart Heilige ibis Huiskraai 

Wolhandkrab Gevl. rivierkreeft 

Am. stierkikker Letterschildpad Amoergrondel Blauwband 

Muskusrat 

Wasbeerhond 

Nijlgans Gek. Am. Rivierk. Rode Am. Rivierk. Rode rivierkreeft Marmerkreeft 



Planten van de ‘Unielijst’ 

Struikaster 

Waterwaaier Waterhyacint 

Sos. berenklauw Perz. 
berenklauw 

Grote waternavel 

Versp. waterpest 

Gr. waterteunisbl. Moeraslantaarn Parelvederkruid 

Schijnambrosia G. duizendknoop Kudzu 

Kl. waterteunisbl. 

Reuzenbalsemien 

Gewone gunnera Lampenpoetsgras Japans steltgras Zijdeplant Smalle waterpest Alligatorkruid 

Reuzenberenkl. 

Ong. vederkruid 

Polygonum perfoliatum 

50…  … 49 48 



Beheerregelingen 
Soortenbesluit 
 
 
 
>< Soortenbeschermingsprogramma 
Wijd verspreide soorten 
 
Invasieve waterplanten  
Amerikaanse stierkikker 
Aziatische hoornaar 
Muskusrat (code-van-goede-praktijk) 
 
Looptijd : 6-12 maanden 
Aanvang in eerste semester van 2019 
 
Gunning in uitvoering (alle percelen worden gegund) 
Opvolging door stuurgroep 
 
Incl. werkkader voor private terreinen (cf. Natuurdecreet) 

 
 
 



Alle provincies  - INBO – ANB - Ecopedia – regionale 
landschappen  - AWV -  de Vlaamse Waterweg – Infrabel – 
VMM – VLM - … 

Milieubeleidsplanning
, -ondersteuning en 
natuurontwikkeling  

 
Integraal Waterbeleid 
 

Provinciaal centrum 
voor Milieuonderzoek 
PCM  

ExotenNet 
 

spreekbuis 
praktijkgemeenschap 

  
EXOTEN 



inventariseer / meld 
exoten@oost-vlaanderen.be / waarnemingen.be 

 

?I 

mailto:exoten@oost-vlaanderen.be


 
Integraal Waterbeleid 
 

Milieubeleidsplanning
, -ondersteuning en 
natuurontwikkeling  

gemeenten ondersteunen 

80% € 

sommige 
waterlopen 

 2e cat. 

80% € 

80% € 

na melding 

waterpartijen 

 
 

contractuele 
overeenkomst 

waterlopen 
 2e cat. 

waterlopen 
2e cat. 

waterlopen 
 2e cat. mits 
Habitat/VEN 

waterlopen 
 2e cat. 

 
Oost-Vlaamse 

gemeente- 
besturen 

Provinciaal centrum 
voor Milieuonderzoek 
PCM  

waterlopen 
 2e cat. 





Milieucontract 
Samenwerking tussen Provincie &  
Oost-Vlaamse gemeenten 
Ondersteuning en advies op maat  
voor klimaat, natuur- en milieubeleid  
Breed aanbod: technisch – beleidsmatig –  
juridisch - educatief  

Lucht, water, bodem, natuur, educatie, klimaat 
Metingen en analyses PCM 
Projecten 

Niet limitatief 
Jaarlijks overdraagbare trekkingsrechten 



Investeren in het groene netwerk als 
maatregel tegen klimaatverandering 

• 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 
• https://www.rlva.be 
• https://www.rlm.be 
• https://www.rlsd.be 



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