Belofte aanplanting bossen in Beveren sterk onder norm
De aanleg van Vlaamse bossen gaat te traag. Tussen 2011 en 2018 werd er in heel
Vlaanderen amper 460 hectare stadsbos aangeplant, zo blijkt uit een studie van
BOS+ in opdracht van Groen. Tellen we daar de 854 hectare van tussen 1994 en
2011 komen we op 27,3 procent van de 4.810 hectare die Vlaanderen in 1994 als
doelstelling vastlegde.
Ook in Beveren, waar Groen Beveren samen met Vlaams parlementslid Elisabeth
Meuleman en provincieraadslid en lijsttrekker voor de provincie Riet Gillis vandaag
actie voert, loopt de aanplanting van bossen niet volgens de belofte. Er is zelfs na
2011 geen enkele hectare gerealiseerd. Dat terwijl Oost-Vlaanderen sowieso al de
provincie is met een erg lage bebossingsgraad.
Beveren haalt de norm niet
In Beveren voorzag het Agentschap voor Bos en Natuur dat er 50 hectare stadsbos
ontwikkeld kon worden. Daarvan werd 4,5 hectare effectief aangeplant, allemaal voor
2011. Wie zoekt naar bos in Beveren heeft een vergrootglas nodig. Er zijn de parken
van Cortewalle en Hof ter Saksen maar daar houdt het zowat op. Slechts 1% van de
totale oppervlakte van Beveren is bos. Groen vindt het dringend tijd om daar iets aan
te doen. De gemeente moet zorgen voor meer bos.
Beveren kan meer
Beveren moet werk maken van een bebossingsplan dat onder meer voorziet in een
centraal gemeentebos en een bos in elke deelgemeente. Voor zo’n gemeentebos zijn
er in Beveren verschillende interessante locaties. Bijvoorbeeld rond het gebied van
de Westakkers. Of waarom niet eindelijk werk maken van een bosverbinding tussen
Cortewalle en Hof ter Saksen? Of het aanleggen van een bufferbos in de buurt van de
E34?
‘We moeten kiezen voor bossen waar mensen, dieren en planten zich thuis voelen.’
Ann Vermeulen, lijsttrekker Groen-sp.a Beveren
Het vormt de ideale manier om te komen tot een gebied in het centrum van de
gemeente waar jong en oud kan genieten van de rust en de natuur. Zo’n
gemeentebos kan heel wat verschillende stukjes natuur omvatten: een speelbos voor
kinderen en jeugdbewegingen, een picknickplaats in het groen omgeven door
hoogstamfruitbomen en bessenstruiken, stukken waar de natuur zijn gang kan gaan.
Bos voor iedereen
“Meer bos en ook toegankelijk bos waar alle generaties zich thuis voelen. Een plaats
waar gewandeld kan worden, een gezellig picknick mogelijk is en waar kinderen op
avontuur kunnen gaan. Bos maakt gelukkig dus een bos voor iedereen op
wandelafstand zou fantastisch zijn.”
Riet Gillis, lijsttrekker Groen provincie Sint-Niklaas Dendermonde

