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aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

1000 ha extra bossen - Herkomst gronden
De minister meldde dat er sinds de start van de Vlaamse Regering, die 4000 ha extra
bossen in Vlaanderen ambieert, ongeveer duizend hectare grond is gevonden om te
bebossen. Het is de Bosalliantie, een samenwerking tussen onder andere
overheidsinstanties, natuurverenigingen en privé-eigenaars, die dit voor mekaar moet
krijgen. De Vlaamse overheidsinstanties uit de alliantie (vooral het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Departement Omgeving)
hebben 644 hectare bebosbare gronden gevonden in anderhalf jaar. Zij zitten daarmee
over de helft van de 1250 hectare die ze moeten waarmaken tegen 2024. De lokale
besturen, de natuurverenigingen en de bosgroepen samen, en de regionale landschappen
gingen ieder 750 hectare voor hun rekening nemen. Bedrijven en privé-eigenaars zouden
500 hectare realiseren. Samen hebben ze ongeveer 330 hectare aangemeld.
1.

2.

Er wordt gesproken over “gevonden bosgronden”.
a)

Hoeveel van die gronden zijn inmiddels ook effectief verworven via aankoop?

b)

Hoeveel bedroeg de aankoopprijs van die verworven gronden?

c)

Hoeveel van de gevonden bosgronden zijn inmiddels al effectief bebost?

d)

Waren er bij de gevonden bosgronden ook percelen die al bebost waren? Gaat het
met andere woorden om een complete netto-aangroei van bebossing?

Hoeveel van de gevonden bosgronden hadden/hebben als originele bestemming:
a)

herbestemd agrarisch gebied;

b)

landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

c)

andere landbouwdoeleinden?

3.

Hoeveel van de verworven gronden om te bebossen hadden een
landbouwbestemming maar werden wel gebruikt voor landbouwdoeleinden?

4.

a)

Zijn er bij de verworven landbouwgronden ook nog percelen die onderhevig zijn
aan een pachtcontract?

b)

Zo ja, hoeveel?

c)

Hoelang lopen die pachten nog?

5.

Hoeveel landbouwgronden werden met het oog op bebossing verworven door
a)

ANB;

b)

VLM;

niet-

c)

het Departement Omgeving;

d)

natuurverenigingen;

e)

lokale besturen;

f)

bosgroepen;

g)

regionale landschappen;

h)

andere?

6.

Hoeveel landbouwgronden hadden de bovenvermelde entiteiten al in hun portefeuille
voor de aanvang van het engagement om 4000 ha extra bos te realiseren? Cijfers
graag per entiteit.

7.

a)

Op welke manier werd het engagement van de lokale besturen voor het verwerven
en realiseren van bos(gronden) vastgelegd?

b)

Hoe absoluut is dit engagement? Wat gebeurt er als de lokale besturen die
engagementen niet volledig waarmaken?

c)

Worden er door de minister ook budgetten gereserveerd voor de financiering van
haar bosbeleid door lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen, regionale
landschappen en privé-eigenaars?
Zo ja, welke en hoeveel?

8.

9.

d)

Hoe verhouden de vastgelegde budgetten zich tussen de diverse actoren zoals
onder deelvraag 5 vermeld? Graag een overzicht per jaar en per actor over de
periode 2018-2021.

e)

Wanneer is deze regelgeving het laatst gewijzigd? Wat werd er gewijzigd?

a)

Waar ligt volgens de minister het probleem waardoor verschillende actoren, zoals
natuurverenigingen en bosgroepen, bedrijven en privé-eigenaars tot nog toe
klaarblijkelijk onvoldoende hebben bijbebost?

b)

Hoe wil de minister hen aanmoedigen een versnelling hoger te schakelen?

Bebossen is één ding, maar daartegenover staat dat er ook ontbossing gebeurt.
a)

Hoeveel hectare beboste gronden heeft ANB in het kader van natuurbeheer
ontbost? Graag een overzicht per jaar voor de periode 2014 tot heden.

b)

Hoe verhoudt het aantal hectare ontboste gronden van ANB zich ten opzichte van
het aantal hectare bijkomende bebossing dat ANB heeft gerealiseerd? Ook hier
graag een overzicht per jaar voor de periode 2014 tot heden.
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ANTWOORD
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van BART VAN HULLE

1.

a) Momenteel is er al 321 ha nieuw bos geplant. Daarnaast hebben we garanties voor
bijkomend 695 ha gronden om te bebossen. Globaal staat de teller van geplant en
gepland dus op 1.016 ha.
Circa 80% van deze percelen is in eigendom bij de Vlaamse overheid (ANB, VLM,
VMM, Aquafin), provincies of bij een terreinbeherende vereniging (Natuurpunt en
VZW Durme). Circa 20% zijn private percelen die bebost worden door particulieren
of bedrijven met hulp van de bosgroepen, BOS+,…
b) Voor de periode januari 2019 – oktober 2021 bedraagt de gemiddelde aankoopprijs
van de gronden verworven door het Agentschap Natuur en Bos voor bosuitbreiding
4,52 € per m². Voor de andere leden van de Bosalliantie hebben we geen globaal
zicht op de gemiddelde aankoopprijzen.
c) De percelen van de bosprognose zijn nog niet bebost. Zodra dit gebeurt, wordt dat
perceel gemeld op de bosteller en verwijderd uit de bosprognose, om
dubbeltellingen te vermijden
d)

Het gaat om een complete netto-aangroei van bos.

2.

Deze informatie is nog niet beschikbaar. De bosprognose dient om een accuraat zicht
te krijgen op wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten inzake bosuitbreiding.
De bestemming van de gronden wordt pas gemeld wanneer deze effectief bebost
worden en dus worden ingegeven op de bosteller.

3.

Zie vraag 2.

4.

Zie vraag 2.

5.

Op 19 oktober 2021 werd een GIS-berekening uitgevoerd voor de 284 ha nieuwe
bossen die op dat moment op de bosteller geregistreerd waren. Van deze 284 ha kon
de berekening gebeuren voor de 208 ha, die via de methode van de exacte intekening
werden gemeld. Van deze 208 ha had 99 ha een landbouwbestemming, waarvan 16
ha ook gelegen in SBZ. Deze 284 ha is als volgt over de verschillende partners
verdeeld:

a-h) Zie vraag 2.
6.

Voor de aanvang van het programma had ANB 459 ha gronden al in portefeuille: 344
ha voor bosuitbreiding en 115 ha voor boscompensatie. 378 ha daarvan heeft een
landbouwbestemming. Op dit moment is circa de helft van deze percelen reeds bebost,
de rest zal bebost worden in de komende plantseizoenen.

7.

a) Wanneer een Lokaal Bestuur de intentie heeft om een bos aan te planten, wordt
dat bestuur eerst geïnformeerd door een medeweker van het Agentschap Natuur &
Bos. Daarna wordt gezocht naar de partij binnen de Bosalliantie die het best
geschikt is om dit bestuur te begeleiden. Al deze bebossingsprojecten van Lokale
Besturen worden opgevolgd en periodiek afgestemd met de begeleidende partijen.
b) Van de Lokale Besturen wordt een inspanning verwacht van 750 ha van de 4.000
vooropgestelde hectares.
c) Voor de aankoop van gronden met het oog op bebossing door lokale besturen werd
in 2021 1.000.000 € gereserveerd.
Voor de aankoop van gronden met het oog op bebossing en de erkenning van een
natuurreservaat werd er in 2021 2.446.000 € op de begroting gereserveerd.
d) Aankoop van gronden met het oog op bebossing kan op 2 manieren:
 Indien het terrein als type 4 erkend wordt: via het BVR van 14 juli 2017. - Besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de
ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, in voege sinds
1/11/2020. Hetgeen aan subsidies toegekend werd sinds de invoering vindt u in
bijlage 1.
 Indien de aankoop gebeurt door een lokaal bestuur: via een facultatieve subsidie,
in voege sinds 1/12/2020. Hetgeen toegekend werd sinds de invoering van de
subsidie vindt u in bijlage 2.
e) Met de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd
natuurbeheer werd het mogelijk om aankopen van grond met het oog op bebossing
voor een natuurreservaat aan te kopen aan een tegemoetkoming van 90% subsidie
met een maximum van 5€/m² op 1/11/2020.
Het inrichten van een oproep die toelaat lokale besturen die een grond willen
aankopen met het oog op bebossing te subsidiëren aan 75% met een maximum
van 5€/m² dateert van 1/12/2020.

8.

Voor deze vraag wens ik te verwijzen naar SV nr. 49 van mevrouw Gwenny De Vroe.

9.

a) De oppervlakte ontbost door het ANB in kader van natuurbeheer is:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Oppervlakte ontbost
(ha) ikv
natuurbeheer
14,87
24,09
14,20
0,00
27,72
8,00
0,67

b) De totale oppervlakte bebost door het ANB, zowel nieuw bos als compensatiebos is:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Oppervlakte bebost
(ha)
38,27
92,21
112,22
82,98
97,79
68,30
221,58

BIJLAGE

1. Reeds toegekende subsidies voor bosuitbreiding ihkv aankoopsubsidies voor de
realisatie voor erkende natuurreservaten
2. Overzicht van goedgekeurde aankoopdossiers moo bebossing door lokale besturen

