Actueel

Meer bomen is goed, maar de juiste
bomen op de juiste plaats is beter

BS

Eind mei stelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) haar bebossingsplan
voor. Het doel is om tegen 2024 4.000 ha extra bos te creëren. Vlaamse boomkwekers
kunnen zeker een partner zijn om het passende plantgoed te leveren. De overheid moet
zich op haar beurt een partner tonen om dit te realiseren binnen de gronden met een
groene bestemming.
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Minister Demir trekt 122 miljoen euro uit om die bebossingsambities te realiseren. 2.000 ha komt voor rekening
van de Vlaamse en lokale overheden; 2.000 ha voor die van
natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen
en private eigenaars. Over een periode van tien jaar, tegen
2030, wil Demir zelfs naar 10.000 ha extra bos.
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Het juiste plantgoed
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AVBS pleit al enkele jaren voor méér klimaatbestendige
bomen. Niet elke boom gedijt even goed in de voorspelde
klimaatwijzigingen. Ook de minister blijkt hier oog voor te
hebben. “Gezien de klimaatverandering en de stijgende
droogte verruimen we samen met de Vlaamse kwekers
onze blik naar het zuiden. Samen met de wetenschappers
van INBO en Natuur en Bos werden herkomstgebieden
geselecteerd voor het zaai- en plantgoed, geschikt voor het
klimaat van de toekomst”, aldus de minister. Bosaanspreekpunten (digitaal en in gemeentehuizen), en Inverde
(het opleidings- en examencentrum van Natuur en Bos)
moeten zorgen voor de juiste kennis in bos-, groen- en
natuurbeheer.

Vrijwaring agrarisch gebied
Boomkwekers staan klaar om verder in overleg te gaan
met de overheid over welke bomen er tegen wanneer
geteeld kunnen/moeten worden. Maar via Boerenbond
willen boomkwekers tezelfdertijd gehoord worden als
gebruiker van de schaarse open ruimte in Vlaanderen
waarbinnen alle gebruiksdoelen gecombineerd moeten
worden. AVBS sluit zich helemaal aan bij het standpunt van
Boerenbond dat de ambities voor extra bos binnen de
daartoe bestemde gebieden moeten kunnen gerealiseerd
worden. Ook binnen steden en gemeenten ziet AVBS nog
marge om extra bomen en groen te realiseren. Het agrarisch gebied - zoals voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – moet gevrijwaard blijven voor land- en
tuinbouw. De bosboomkwekerij heeft deze agrarische
ruimte immers even hard nodig. n
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