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De Revue gepasseerd
Vlaanderen in de knoop
Een uit weg uit de ruimtelijke
wanorde
In de meest versnipperde en verkavelde
regio van Europa schreeuwt de ruimtelijke
wanorde dringend om een maatschappelijk
debat. Eén blik op de kaart zegt meer dan
genoeg: Vlaanderen is de regio van de ruimtelijke wanorde!
Gezinnen verlaten de stad, het platteland
verstedelijkt aan een hoog tempo, lange
slierten lintbebouwing ontsieren het landschap, bos en
natuur staan onder druk. Op zeer onoordeelkundige
manier valt jaarlijks 2600 ha (5000 voetbalvelden) open
ruimte ten prooi aan onze bouw- en uitbreidingswoede. In
geen enkele andere Europese regio liggen wegen, woonwijken en industrie zo kriskras door elkaar.
Met de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen eind jaren negentig kwam er een voorzichtige kentering op gang. De overheid zou voortaan werk
maken van een open en stedelijk Vlaanderen. Maar er is
nog een lange en moeilijke weg te gaan! Zijn de gidsen wel
ervaren?
Een hele reeks plannen voor ondoordachte havenuitbreiding, verkeerd ingeplante bedrijvenzones, autogerichte
shopping centra, overbodige autowegen en nieuwe verkavelingen op het platteland liggen momenteel op tafel.
Denk maar aan het dossier van het nieuwe voetbalstadium
dat in het schaarse groene erfgoed rond Brugge wordt

Bomen in België Revisited
Twintig jaar geleden publiceerde beeldend
kunstenaar en internationaal werkend professioneel fotograaf Roel Jacobs in samenwerking met de Belgische Dendrologische
Vereniging een boek met een historisch
overzicht en een dendrologische beschrijving van alle parken en interessante collecties in België. Die publicatie groeide uit tot
het standaardwerk voor de dendrologische
inventaris van alle bomen in België.
Intussen zijn we twintig jaar verder. Reden genoeg voor
Roel Jacobs om al die oude en nieuwe bekenden nog eens
te gaan opzoeken. Een prachtige gelegenheid om te zien
hoe het bomenerfgoed in al die jaren is geëvolueerd.
Auteurs: Roel Jacobs; Uitgever: BAI Publischers; Uitvoering: 265 pag.,
hardcover, met foto’s; ISBN: 978 90 5011 313 7; Prijs: € 49,50
(kathleen.borms@blonde.be, 03/3209595)
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gepland en de talloze prestigieuze bouwprojecten in
zonevreemde bossen zoals het Scheutbos in het Meetjesland. In veel van de nieuwe projecten liggen kiemen voor
de milieu- en gezondheidsproblemen van de toekomst
want de gevolgen van dat slecht ruimtegebruik voor bos,
natuur en landschap, luchtvervuiling of waterbeheer zijn
onmiskenbaar.
Dat de doelstellingen voor natuur, bos en landbouw een
serieuze achterstand hebben opgelopen en helemaal
niet worden gehaald deert beleidsmakers blijkbaar niet!
Volgens de auteur werkt het beleid de ruimtelijke wanorde
zelfs in de hand. Nu is kritiek geven een makkelijk optie
maar dankzij zijn jarenlange ervaring en enorme dossierkennis weet Grietens, stedenbouwkundige en beleidsmedewerker bij de Bond Beter Leefmilieu, voor de vele
flagrante flaters een duurzame oplossing of alternatief
aan te bieden.
Na elk hoofdstuk vraag je je af ‘hoe het toch mogelijk is?
Waarom wordt er een Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen uitgewerkt en dan consequent niet toegepast?!’
Gelukkig zijn er ook tal van voorbeelden die aantonen dat
het anders kan. Ook in het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen is het mogelijk om te investeren in bruisende steden
en een welvarende economie, zonder dat dit ten koste
gaat van de nog resterende bossen en natuur, het landschap of de leefbaarheid. Maar dan moet het ruimtelijke
ordeningsbeleid in Vlaanderen een tandje bijsteken. Want
nergens is de nood aan een weldoordachte ruimtelijke
ordening zo groot als hier.
Auteurs: Eric Grietens; Uitgever: ASP; Uitvoering: 188 pag.;
ISBN: 978 90 5487 6120; Prijs: € 20,00
(incl. BWT, excl. verzendkosten, info@bblv.be)
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Natuur als nooit tevoren
Beschouwingen over
natuurbeheer in Nederland
Natuurbeheer in Nederland roept veel
vragen op. Moeten men zich richten op
bestaande oude cultuurlandschappen of
op het scheppen van nieuwe natuur? En
hoe kan men dat het beste doen?
Het nieuwe boek Natuur als nooit
tevoren bevat een rijke verzameling essays over dit soort
vragen. Het biedt een toegankelijk overzicht van het
Nederlandse natuurbeheer, van de geschiedenis tot de
hedendaagse dilemma’s. Dit toegankelijke boek is interessant voor ecologen, natuurliefhebbers en studenten.
Auteurs: diversen, onder redactie van Joop Schaminée en Eddy Weeda;
Uitgever: KNNV Uitgeverij; Uitvoering: 192 pag., 15 x 22 cm, garenloos
gebrocheerd, met kaartjes en tekeningen; ISBN: 978 90 5011 313 7;
Prijs: € 19,95
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