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In Vlaanderen zijn oudere bossen op zandgronden, met
echt oude bomen en alle bovengenoemde aspecten van een
gevarieerde structuur, uiterst zeldzaam. Het gevaar bestaat
dus dat we geen eenduidig beeld hebben van het doelbos
op zandgronden waar we naartoe willen. Dat zorgt voor
onzekerheid bij het maken van beheerkeuzes, bijvoorbeeld
op het ogenblik dat je een stevige dunning of een kapping
van een verjongingsgroep aanduidt. Voortdurend ervaringen uitwisselen, dingen in vraag durven stellen en rondkijken in het bos is dus de boodschap. Want het standaardrecept bestaat (gelukkig) niet. De opmaak van een bosbeheerplan is een goede gelegenheid om hierover na te
denken. Tijdens het tweede deel van de studiedag worden
twee grote dennenboscomplexen voorgesteld, waarvoor
een uitgebreid bosbeheerplan in opmaak is. ■

Jong berkenbestand Oisterwijk

onze dennenbossen om te gooien. Gelukkig zijn er meerdere scenario’s mogelijk voor een beheerder die vertrekt
van het klassieke dennenbestand van pakweg 50 jaar oud.
Bovendien is op landschapsschaal, zeg maar op het niveau
een boscomplex van enkele honderden ha, afwisseling in
tijd en ruimte erg belangrijk. We willen het nog jonge,
gelijkjarige en homogene dennenbos niet vervangen door
een nog jonger, gelijkjarig en homogeen eikenbos. Dat er in
Vlaanderen steevast vele betrokken eigenaars zijn, kan hierbij een troef zijn.

Inschrijven
De studiedag is gratis. Inschrijven kan bij Christel Sabbe
(tel. 09 264 90 26 of e-mail: Christel.Sabbe@UGent.be)
vóór 1 november 2006.
Meer info op de website van het Laboratorium voor Bosbouw:
www.fbw.ugent.be/LabBosbouw.

Bos & Groen is niet meer,
het Agentschap is geboren!
Interview met Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van ANB
Ka trijn Gijsel , VBV

De Vlaamse overheidsdiensten hervormen zich! In het kader
van ‘beter bestuurlijk beleid’ werden de afdelingen Bos &
Groen en Natuur onlangs samengevoegd binnen het nieuwe
Agentschap voor Natuur en Bos, dat op 1 april dit jaar het
levenslicht zag. Wij brachten de administrateur-generaal van
het ANB, mevrouw Marleen Evenepoel, een bezoekje en legden
haar enkele vragen voor die op onze tong brandden…

Hoe ziet u de vereniging van de voormalige afdelingen Bos & Groen en Natuur in het nieuwe Agentschap voor Natuur en Bos? Wat verandert er precies?
Marleen Evenepoel: De finale bedoeling is een perfecte integratie te bekomen van de ‘oude natuur-’ en de ‘oude boskant’ in Vlaanderen. Deze integratie bleek in het verleden
niet altijd evident! De werking van de afdelingen gaat
natuurlijk verder, maar waar mogelijk wordt nu zoveel
mogelijk geïntegreerd gewerkt. Op het veld is de integratie
tussen bos en natuur al langer merkbaar en werken bos- en
natuurwachters vaak zonder enig probleem samen. Dit willen we verder uitbouwen, ook op het hoogste niveau. Deze
integratie willen we bewerkstelligen op twee vlakken. Enerzijds streven we een inhoudelijke integratie na, maar anderzijds ook vooral een cultuurintegratie, een mentaliteitswijziging. Een goed inhoudelijk geïntegreerd beleid kan je
natuurlijk pas goed voeren als dat ook echt gedragen wordt
door de mensen die dit beleid uitvoeren. Daarom zijn we
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gestart met een ‘cultuurmeting’ in de voormalige afdelingen. Waar staan we? En welke cultuur hebben we nodig om
ons finaal doel te realiseren? In wezen is bos taalkundig
natuurlijk ook natuur, en is de opsplitsing die wij kennen
niet voor iedereen even logisch. In de toekomst willen we in
elk geval één beleid voeren voor bos, openbaar groen en
natuur. Vooral in de stedelijke gebieden is nog heel wat
werk aan de winkel!

Over bepaalde thema’s bestaan wel inhoudelijke
tegenstellingen of conflicterende ideeën. We denken
daarbij aan de natuurwaarde van bos versus open
landschap of bijvoorbeeld ontbossingen voor heideontwikkeling. Hoe wordt daarmee omgegaan?
Komen er inhoudelijke debatten? Worden de standpunten in visieteksten gegoten?
Marleen Evenepoel: In bestaande projecten en in nieuw op te
starten projecten wordt direct bepaald waar de prioriteiten
liggen. Daarbij wordt gestreefd naar een consensus, zowel
centraal als op het veld. Intussen wordt ook gewerkt aan
een missie, visie en doelstellingen waarin de gezamenlijke
aandachtspunten worden beschreven. Die tekst verwachten we dit najaar klaar te hebben. Om keuzes te maken
voor bos of open landschap zal er vanzelfsprekend gekeken worden naar de aanwezige natuurwaarden. Het is evident dat we een open terrein met hoge natuurwaarde niet
gaan bebossen, evenmin als we een waardevol bos gaan
ontbossen.

Ziet u met de fusie van bos en natuur een verschuiving van het multifunctioneel bosbeheer in de richting van de ecologische functie? Komt er minder
aandacht voor de productie van kwaliteitshout in
de openbare bossen?
Marleen Evenepoel: We blijven de multifunctionaliteit van de
bossen hoog in het vaandel dragen. Misschien wordt dit
zelfs nog belangrijker dan voorheen! Zowel de recreatieve,
educatieve en ecologische functies van onze bossen als de
productie van kwaliteitshout blijven van even groot
belang.

Hoe staat het Agentschap tegenover de beloofde
bosuitbreiding in Vlaanderen, die tot nu toe te
traag wordt gerealiseerd? Kan daar een tandje
bij gestoken worden?
Marleen Evenepoel: De zorg voor méér en beter bos is zeer
belangrijk in de missie van het nieuwe Agentschap voor
Natuur en Bos, naast de zorg voor de ontwikkeling en
het behoud van de biodiversiteit. Voor de realisatie van
bosuitbreiding is ‘praten’ met alle partners van het grootste belang. Met één gezamenlijke stem voor natuur én
voor bos staan we daarbij sterker en zijn we duidelijker
naar de buitenwereld toe, naar onder meer ook industrie
en landbouw. Maar nieuwe bossen aanleggen in consensus, en de nodige gronden daarvoor vinden, is in elk
geval niet simpel in onze streken waar elke m2 grond
gegeerd is!
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We kennen momenteel een nijpend tekort aan
boswachters. Is er verbetering op komst voor het
personeelskader? Kunnen er bijkomend bos- en
natuurwachters worden aangeworven?
Marleen Evenepoel: Ik ben niet tegen de stelregel ‘armoede
dwingt tot creativiteit’, maar inderdaad is het huidige personeelskader en de financiële middelen waar we mee moeten werken veel te krap. Vandaag is het echter niet evident of
er in de begroting voor 2007 ruimte zal zijn voor een uitbreiding van het aantal bos- en natuurwachters. We proberen de prioriteiten zo goed mogelijk af te wegen.

Kan Vlaanderen niet meer doen voor tropische
bossen? Wat is de toekomst van het Vlaams Fonds
Tropisch Bos?
Marleen Evenepoel: Recent kreeg het Fonds nieuwe mogelijkheden. Het klimaatbeleid vormt de kapstok waaraan zij
diverse acties dienen op te hangen. Vanuit het ANB willen
we dit initiatief ten volle steunen, maar natuurlijk is het aan
hen om nu te tonen dat zij deze acties ook kunnen waarmaken. ■

