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Want VBV is boos, beste lezer, en daarom heb-
ben we deze actie mee georganiseerd. We zijn 
boos, want ook in 2011 moesten we constateren 
dat het met de bosoppervlakte in Vlaanderen 
HE LE MAAL de verkeerde richting uitgaat. 
Dat blijkt uit onze jaarlijkse Bosbarometer, het 
beleidsdocument waarmee VBV de vingers 
aan de pols van het Vlaamse bosbeleid houdt. 
VBV, en met ons heel veel andere organisaties 
en vrijwilligers, vindt dat dit écht niet langer 
kan. Al jaren belooft men ons meer bos, maar 
de jongste jaren blijkt er zelfs meer bos te ver-
dwijnen dan er bijkomt in Vlaanderen. 

Om te bewijzen dat er – ook in ons drukbe-
volkte Vlaanderen – echt nog wel plaats is 
voor de beloofde nieuwe bossen, hebben VBV 
en Milieufront Omer Wattez deze actie geor-

D it jaar had de Sint blijkbaar niet al-
leen een welkome lading koekjes, 
mandarijntjes en speelgoed mee 

op zijn stoomboot, maar mochten we op de 
ochtend van 6 december ook constateren dat 
onze Goedheiligman ook een heus nieuw bos 
had meegebracht. In één nacht tijd had Vlaan-
deren er immers een bos bij. Ook de pers was 
héél nieuwsgierig naar wat daar nu toch ge-
beurd was, en besteedde ruime aandacht aan 
dat mysterieuze nieuwe bos. Peeters en Pichal 
gingen op onderzoek uit, heel wat dagbladen 
brachten verslag uit, de televisie kwam een 
kijkje nemen, en ja, het nieuwe wonderbos 
haalde zelfs de buitenlandse pers. 

Al snel werd duidelijk dat ook de jongens en 
meisjes van VBV er voor iets tussen zaten… 

Yes, We Can in Oudenaarde
©

 S
te

ph
an

ie
 S

ch
el

fh
ou

t



11

BOSaCtua

ganiseerd. Het nieuwe bos werd aangelegd 
op gronden van de Vlaamse Overheid, nl. de 
NV Waterwegen en Zeekanaal, op een per-
ceel dat er al jaren ongebruikt bijlag, afgezien 
van de occasionele maaibeurt. We kozen voor 
een divers loofbos, aangepast aan de karak-
teristieken van de site, met tal van inheemse 
boom- en struiksoorten, en zorgden hiermee 
dus echt wel voor een ecologische en maat-
schappelijke meerwaarde. Het excuus van 
onze beleidsmakers dat er geen gronden te 
vinden zijn voor de beloofde bosuitbreiding 
is na 15 jaar wel héél erg mager geworden, en 
deze actie bewijst bovendien dat de overheid 
zelf nog heel wat gronden in eigendom heeft 
die makkelijk zouden kunnen bebost worden!

Een tachtigtal vrijwilligers tekende present op 
die maandagnacht in Oudenaarde, en al die 
helpende handen slaagden erin om op enkele 
uren tijd 2.750 nieuwe boompjes een plekje 
in de grond te geven. De boompjes werden 

gelabeld met de slogan “YES, WE CAN”, om 
te onderstrepen dat het écht wel kan, nieuwe 
bossen realiseren, zonder enig privébelang te 
schaden. Het nieuwe bos is ongeveer 1,5 hec-
tare groot en ligt langs de Schelde, tussen de 
stadskern van Oudenaarde en de dorpsker-
nen van Ename en Eine. Het is een prach-
tige locatie, met een schitterend uitzicht op 
de riviervallei, en heel makkelijk bereikbaar 
door zwakke weggebruikers. Een ideale loca-
tie voor een nieuw speelbos voor Oudenaarde  
dus. VBV hoopt alvast snel de dialoog te kun-
nen aangaan met de Vlaamse overheid en 
de betrokken administratie Waterwegen en 
Zeekanaal, niet alleen opdat dit nieuwe bos 
er mag blijven, en de inwoners van Ouden-
aarde er dus een fijn en toegankelijk stukje 
groen bijkrijgen, maar ook om met W & Z na 
te denken over de vele andere braakliggende 
gronden in hun bezit, en de mogelijkheden 
die dit biedt voor bosuitbreiding. We houden 
u op de hoogte. 

Ook de academische wereld roert zich 
in het bosdebat: een multidiscipli-
naire werkgroep van de K.U. Leuven 

nam het Vlaamse en Europese bosbeleid en 
-beheer onder de loep. Dit resulteerde in een 
zgn. Metaforumtekst, waarin men vaststelde 
dat het belang van bos wordt onderschat. Om 
de ecosysteemdiensten en de biodiversiteit 
te behouden en optimaal te benutten, pleit 
K.U.L. voor een beter, coherent en verant-
woordelijk bosbeleid. Klimaatveranderingen 
tasten de productiviteit van het bos aan door 

Ook de k.u. leuven komt op voor beter bosbeleid

toenemende perioden van droogte en kunnen 
leiden tot nooit eerder geziene verstoringen 
zoals zware stormschade, onbeheersbare 
bosbranden of nieuwe bosziekten met een 
grote regionale impact. De biodiversiteit gaat 
achteruit in Europese bossen. “Het bosbeleid 
moet hier dringend zijn verantwoordelijk-
heid nemen, met bijzondere aandacht voor 
oerbossen en oude bossen”, luidt het. Het 
visie document kan je raadplegen op www.ees.
kuleuven.be/forests2011. 


