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1. Inleiding

1.1. Situering

Vlaanderen bevindt zich in het hart van Europa. Zijn centrale ligging in
de Europese Unie heeft als gevolg dat vele Vlaamse steden wereld-
wijd bekend zijn door hun havenactiviteit zoals Antwerpen en Gent.

Vlaanderen is geen autonome staat, maar maakt  samen met Wallo-
nië en het stadsgewest Brussel deel uit van de federale staat België.
Binnen de federale staat zijn de bestuurlijke bevoegdheden verdeeld
over het gewestelijk niveau en het federale. Het bosbeheer is één van
de eerste bevoegdheden, die begin jaren �80 overgedragen zijn aan
de gewestelijke overheid.

In het Noorden en het Oosten grenst Vlaanderen aan Nederland, in
het zuiden aan Brussel, Wallonië en Frankrijk en  in het Westen heb-
ben we de Noordzeekust.

Het Vlaamse grondgebied omvat 1.351.143 hectaren of 44,27 % van
het Belgische grondgebied en telt 5.880.357 inwoners of 58 % van de
Belgische bevolking. Dit levert een bevolkingsdichtheid van 434 inwo-
ners per vierkante kilometer.

figuur 1 - De Vlaamse provincies en de belangrijkste steden.
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1.2. Bosstatistieken

In het Vlaamse Gewest bedraagt de totale bosoppervlakte 146.382
hectaren, wat overeenkomt met een bebossingsgraad van 10,4 %. De
boseigenaars zijn in te delen in twee categorieën, namelijk openbare
en private eigenaars. Bij de openbare eigenaars worden gerekend:
Gewest, Provincie, Steden en Gemeenten, OCMW�s, Kerkfabrieken,
Wateringen, Vlaamse overheidsinstellingen.... Bij de private eigenaars:
de privé-personen, vennootschappen, natuurverenigingen.... De ver-
deling tussen openbare en private eigenaars bedraagt 30 % openbaar
en 70 % privé.

In de onderstaande tabel is de bosoppervlakte weergegeven per pro-
vincie, per eigenaar en per bostype (naaldhout-loofhout).

Regio NH+ LH+ TB OR Open- Privé Totaal
GNH GLH baar

West-Vlaanderen 2143 5179 3711 3610 7322
Oost-Vlaanderen 3570 13180 165 55 2816 14153 16970
Antwerpen 25133 19755 219 1427 11271 35262 46533
Limburg 27930 21179 109 871 18815 31273 50088
Vlaams-Brabant 3615 23173 329 110 6836 18632 25469
Vlaamse Gewest 62391 80709 822 2463 43449 102930 146382

NH+GNH= naaldhout en gemengd naaldhout
LH+GLH= loofhout en gemengd loofHout
TB= Te bebossen
OR= Open ruimte

tabel 1 - Verdeling bosoppervlakte in Vlaanderen (gegevens in ha).

De totale Belgische bosoppervlakte bedraagt ongeveer 675.000 ha of
22 % van het grondgebied (cijfers �Bosinventarisatie Vlaanderen - 1997�
en �Inventaire des massifs forestiers en Wallonie - 1997 ). Dit betekent
dat 22 % van de Belgische bossen in Vlaanderen gelegen zijn.
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1.3. Klimaat

Belangrijk voor het bos en de bosbouw is het klimaat. In combinatie
met de bodem bepaalt het klimaat voor het grootste deel de standplaats-
voorwaarden voor het bos. Dit zal zijn weerslag hebben op het aantal
van nature voorkomende boomsoorten en hun aard.

Het klimaat in Vlaanderen kan gecatalogeerd worden als een gema-
tigd zeeklimaat, met plaatselijk een meer continentaal karakter in de
Kempen. Op het Vlaamse grondgebied zijn de variaties in klimaatvoor-
waarden zeer gering. De variatie in plantengroei in de Vlaamse bos-
sen ondervindt weinig rechtstreekse invloed van klimaatvariaties over
het grondgebied. De bodemsamenstelling is belangrijker. In de onder-
staande tabel is een overzicht gegeven van de klimaatgegevens voor
de kust en de Kempen.

Oostende (kust)  Kempen

Gemiddelde jaartemperatuur 9,6°C 10°C
Gemiddelde temp. koudste maand: januari 3,5°C 2°C
Gemiddelde temp. warmste maand: juli 16,3°C 17,3°C
Jaarlijks neerslag gemiddelde 800 mm 750-850 mm

tabel 2 - Klimaatsgegevens voor Vlaanderen.

1.4. Geografie

Geografisch bevindt Vlaanderen zich tussen 2° 32' 30" oosterlengte
(meest westelijk gelegen gemeente De Panne) en 5° 54' 45" ooster-
lengte (meest oostelijk gelegen gemeente Voeren). Het meest noor-
delijke punt van Vlaanderen heeft als coördinaten 51° 30' 20" noorder-
breedte en is gelegen in de gemeente Meerle, het meest zuidelijke
heeft als coördinaten 50° 41' 15" noorderbreedte en ligt in de gemeente
Herne.

De topografische hoogteligging varieert van zeeniveau (0 meter), plaat-
selijk in de polders achter de kustlijn iets lager dan zeeniveau, tot 265
meter , namelijk het Vrouwenbos te St.-Martensvoeren.
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De helling van het landschap is meer uitgesproken van noord naar
zuid oplopend dan van west naar oost. De meeste rivieren hebben in
Vlaanderen immers een zuid-noord oriëntatie. Hierdoor vinden we het
hoogste punt van Vlaanderen op de Voerstreek na, niet in Limburg,
maar in West-Vlaanderen op enkele tientallen kilometers in vogelvlucht
van de kust, namelijk de Kemmelberg, iets meer dan 150 meter hoog.

1.5. Bosbouwkundige streken van Vlaanderen

Bij de indeling van Vlaanderen in bosbouwkundige streken, wordt
meestal dezelfde indeling aangehouden als bij de indeling in landbouw-
streken.

Over het algemeen kunnen er in Vlaanderen 4 bosbouwkundige stre-
ken worden onderscheiden: de maritieme duinen en polders, de
Vlaamse zandstreek, de Kempen en de zandleem- en leemstreek.

figuur 2 - Bosbouwkundige streken in Vlaanderen.
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De zandige Kempen zijn de belangrijkste bosbouwstreek in Vlaande-
ren. Deze streek, die het grootste gedeelte van de provincies Antwer-
pen en Limburg omvat, heeft een beboste oppervlakte van ongeveer
65.000 ha. Dit is  45 % van het Vlaamse Bos. Dit bos bestaat vooral uit
bestanden van Grove den (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus
nigra var. corsicana). De oorsprong van de bossen situeert zich om en
bij het begin van de 20ste eeuw, waarbij heidegronden bebost werden
met het oog op productie van mijnhout. Plaatselijk komen nog restan-
ten voor van het van nature voorkomende Eiken-Berkenbos. In de
valleien werden op de rijkere en nattere gronden populierenbossen
aangeplant.

De zandleem- en leemstreek , die quasi gans het zuidelijk gedeelte
van Vlaanderen beslaat, is door de rijkdom van de bodem een typi-
sche landbouwstreek. De meeste boscomplexen, die in deze streek
bewaard gebleven zijn, waren eigendom van adellijke families en wer-
den behouden als jachtdomein, bijvoorbeeld Zoniënwoud, Meerdaal-
woud,... Andere kleinere bossen werden behouden op de voor land-
bouw minder interessante gronden, wegens te sterk reliëf, dagzomen
van onderliggende zandlagen,... De bossamenstelling van deze bos-
sen bestaat overwegend uit (inheemse) loofboomsoorten zoals beuk
en eik. De rijkdom van de bodem gaf immers een voldoende economi-
sche opbrengst, zodat het overschakelen op sneller groeiende exoten
minder aan de orde was dan elders in Vlaanderen.
Zandig Vlaanderen is een zeer bosarme streek. Ook hier werd het bos
gerooid voor landbouwgebruik en bleven binnen kasteeldomeinen en
omwille van de jacht enkele kleinere bossen behouden. Door de ge-
ringe opbrengst van het natuurlijke bos werden vele bestanden omge-
vormd tot voornamelijk naaldboombestanden en net zoals in de
Kempen werden er ook heidepercelen bebost met naaldhout. Hierbij
valt het gebruik van de Koekelare-den te vermelden. Dit is een variëteit
van de Pinus nigra, die nauw aanleunt bij de Corsicaanse variëteit,
maar zich onderscheidt door een betere standplaatsgeschiktheid voor
Vlaanderen en minder zware betakking.
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In de lager gelegen en vochtiger gebieden zoals het Waasland (streek
ten westen van de benedenloop van de Schelde) wordt het landschap
beheerst door aanplantingen van populier in bosverband en in lijn-
beplantingen langsheen landbouwkavels.
In feite is dit een oude vorm van agroforestry, die vroeger veel sterker
aanwezig was in het Vlaamse landschap.

In de streek van de kustduinen en de polders is de bosoppervlakte
zeer sterk beperkt (730 ha). De meeste bossen situeren zich in de
duinen, waar men door bebossing de winderosie wenste tegen te gaan.
De bekendste duinbossen zijn het Calmeynbos, de duinbosjes van De
Haan,... In de polders is de bosoppervlakte quasi nihil. De weinige
bomen die men hier aantreft, staan als windscherm langsheen
landbouwkavels of lijnvormige infrastructuur elementen (o.a. kanalen).
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2. Bos- en Natuurbeheer

2.1.  Beheer van openbare bossen

De openbare bossen in Vlaanderen bestrijken in totaal een oppervlakte
van ongeveer 43.449 ha. Dit betekent dat circa 30 % van het bos in
Vlaanderen in openbaar bezit is.
Op basis van de eigenaar worden de openbare bossen onderverdeeld
in domeinbossen en de overige openbare bossen. De domeinbossen
(18.111 ha) zijn eigendom van het Vlaamse Gewest en worden dusda-
nig rechtstreeks beheerd door het Bosbeheer. De overige openbare
bossen, met als eigenaar de provincie, gemeente, O.C.M.W., kerk-
fabriek, intercommunale of de federale overheid, worden tevens be-
heerd door het Bosbeheer maar dit beheer omvat enkel de technische
aspecten en het toezicht op de naleving van het beheerplan (zie ver-
der). Echter door een overeenkomst kan de openbare eigenaar het
volledig beheer overdragen aan het Bosbeheer.

Bosbehoud is een eerste grote peiler in het beheer van de openbare
bossen. Hiertoe behoren eveneens de bossen die op het Gewestplan
niet als bosgebied zijn ingekleurd. Indien de bestemming op het
Gewestplan het bos opeist, zullen minimum compensatiemaatregelen
genomen moeten worden.

Een volgende steunpilaar vormt het onderwerp bosuitbreiding. Het
Structuurplan Vlaanderen voorziet 10.000 ha nieuw bosgebied. Daar-
naast wordt eveneens vooropgesteld om 10.000 ha extra bebossing
te ontwikkelen in landbouwgebied. Dit dankzij de EU-verordening nr.
2080. Deze verordening regelt de bebossing van landbouwgronden
en voorziet subsidies voor de bebossing van landbouwgronden en
inkomenssteun voor landbouwers in hoofdberoep die bebossingen op
landbouwgronden uitvoeren. Dus in totaal moet het bosareaal in Vlaan-
deren met  20.000 ha toenemen.

In de Vlaamse bossen staat een multifunctioneel bosbeheer voorop.
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Het schaarse bos zal dus een invulling moeten verzorgen van zowel
de economische, ecologische, sociale en educatieve, wetenschappe-
lijke en schermfunctie van het bos. Volgende beschrijvingen verwoor-
den beknopt de inhoud van deze functies.

figuur 3 - Houtexploitatie op verantwoorde wijze is belangrijk.

- economische functie : winning van hout en andere bosproducten
op zodanige wijze dat het voortbestaan van het bos niet wordt be-
dreigd.

- ecologische functie : het behoud of herstel van de natuurlijke flora
en fauna, het bevorderen van de inheemse of standplaatsgeschikte
boomsoorten, het stimuleren van de natuurlijke verjonging, het be-
vorderen van de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid, het be-
vorderen van het ecologische evenwicht.

- sociale en educatieve functie : bestaat voornamelijk uit de
toegankelijkheid van het bos voor het publiek met het oog op re-
creatie en/of vorming.

- wetenschappelijke functie : onderzoek naar de vrije groei en ont-
wikkeling van het bos en analyse van de typische bosplanten.
gemeenschappen, bosbestandstypes en groeivormen.



11

figuur 4 - Bossen zijn vaak het laatste toevluchtsoord voor veel planten en dieren.

- schermfunctie : bossen die instaan voor de bescherming van
waterwingebieden, erosiebestrijding, regulering van het debiet der
waterlopen, klimaatregeling, waterzuivering, afscherming

figuur 5 - Recreatie in bossen  is bijzonder belangrijk geworden.
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Het spreekt voor zich dat niet altijd en overal alle functies evenveel
aandacht krijgen. De beginsituatie van het bos in kwestie bepaalt in
belangrijke mate de klemtonen van het beheer. Wel wordt het duidelijk
dat de vroeger zo belangrijke economische functie stilaan in waarde
afneemt, zodat ook plaats gecreëerd wordt om andere functies uitge-
breid aan bod te laten komen.

Het beheer van alle openbare bossen wordt beschreven in een uitge-
breid beheerplan. Het beheerplan heeft een geldigheidsduur van 20
jaar. Het plan bindt de opeenvolgende eigenaars zolang geen gewij-
zigd beheerplan werd ingediend en goedgekeurd. Het beheerplan be-
vat naast gegevens i.v.m. de identificatie van het bos een beschrijving
van zowel standplaats, biologisch milieu en statistische gegevens.
Tevens worden de beheerdoelstellingen opgenomen die verder uit-
gesplitst worden naar de verschillende functies. Tenslotte worden de
beheerrichtlijnen waaronder boomsoortenkeuze, verjonging, omloop-
tijd, kapregeling, bosbouwbouwkundige werken en noodzakelijk uit te
voeren werken m.b.t. de verschillende functies opgenomen. Een ge-
detailleerd overzicht van de inhoud van het beheerplan vindt men als
bijlage in het Bosdecreet (de wetgeving die in Vlaanderen het bos-
beheer regelt).

Bij het beheer van de Vlaamse openbare bossen staat natuurvriendelijk
bosbeheer voorop. Pro Silva Vlaanderen heeft negen principes uitge-
schreven die de invulling van een natuurgetrouw bosbeheer kunnen
ondersteunen (zie bijlage). Bedrijfstijden worden verlengd zodat bo-
men oud kunnen worden. Zoveel mogelijk maten en soorten dood hout
krijgen een plaats. In hoofdzaak wordt gesteund op inheemse booms-
oorten en tevens op zelfregulerende processen zoals natuurlijke ver-
jonging. Tenslotte worden kaalslagen vermeden en wordt afhankelijk
van het bostype groepsgewijs of individueel gekapt.

Stilaan wordt getracht de individuele boseigenaars bijeen te brengen
en zodoende het beheer op elkaar af te stemmen om te komen tot
grotere beheerentiteiten. Openbare eigenaars kunnen zich groeperen
met andere openbare eigenaars en privé-boseigenaars in samenwer-
kingsverbanden. Deze worden bosgroepen genoemd. Het doel is te
komen tot een samenwerking die grotere beheerentiteiten op een ra-
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tionele manier beheert. In de toekomst moeten deze bosgroepen
gebiedsdekkend zijn voor Vlaanderen. Dat betekent dat elke bos-
eigenaar in Vlaanderen zich moet kunnen aansluiten bij een lokale
bosgroep. Ongeveer 20 bosgroepen zullen zo operationeel worden in
Vlaanderen.

De openbare boseigenaars, meer nog dan de privé-boseigenaars ,
hebben de verantwoordelijkheid een multifunctionele invulling van het
bos te voorzien. Het zijn juist deze boseigenaars die de sociale en
educatieve functie de nodige aandacht kunnen geven. Daarenboven
zal ook hier de ecologische en de wetenschappelijke functie een be-
langrijke plaats krijgen.

2.2. Beheer van privé-bossen

Het private boseigendom(102.930 ha)  in Vlaanderen is zeer sterk ver-
snipperd. Het gemiddeld boseigendom schommelt rond 1 ha. Het aantal
boseigenaars in Vlaanderen wordt geschat op 100.000. Dit levert een
groot probleem voor het uitvoeren van een aangepast beheer.

Het beheer van het privé-bos in Vlaanderen kan het best worden toe-
gelicht vanuit de doelstellingen, die de boseigenaar zich stelt. Deze
doelstellingen zijn meestal op één of enkele bosfuncties toegespitst.
Weinig privé-bossen worden op een multifunctionele wijze beheerd,
hoewel dit de geest is waarin het Bosdecreet werd opgesteld.

De invulling van de beheerdoelstellingen is uiteraard gebonden aan
de eigenaar. Zo kunnen we diverse groepen van bosbeheerders on-
derscheiden:

- De bosbeheerder, die de nadruk legt op de ecologische functie van
het bos. Hij zal zijn bos beheren als een natuurreservaat, in sommige
gevallen de sociale functie toelaten, maar geen economische functie.
Het gaat om bossen eigendom van terreinbeherende natuurvere-
nigingen.
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- De bosbeheerder, die de nadruk legt op het beheren van het bos
als ecotoop voor waardevolle wildsoorten. Deze eigenaar zal streven
naar een zo groot mogelijke wildstand ten behoeve van de jacht. In
deze bossen ligt zeer sterk de nadruk  op het voorkomen van beschut-
ting voor het wild, de aanleg van wildakkers en dergelijke meer. In vele
gevallen heeft dit een negatieve invloed op de bestandskwaliteit en
zeker op de verjongingsmogelijkheden. Vormen als hakhout en middel-
hout worden nog in stand gehouden. Naaldhout wordt dicht aange-
plant (Fijnspar). De sociale functie en de economische functie evenals
de ecologische functie zijn vaak ondergeschikt aan het jachtgebeuren.

- De bosbeheerder, die de nadruk legt op de economische functie.
Deze bossen zullen zich voornamelijk onderscheiden door de boom-
soortensamenstelling, die vooral bestaat uit snelgroeiende soorten.
De voorkeur gaat vaak uit naar populier op de daartoe geschikte gron-
den en naaldhout op de armere gronden (Pinus-soorten, Douglas,...).
De dunningsomlopen worden strikt opgevolgd en bosverpleging is zeker
aan de orde. De sociale en ecologische functie zijn ondergeschikt en
worden te vaak verwaarloosd.

In de toekomst zullen alle privé-eigenaars in Vlaanderen beroep kun-
nen doen op de bosgroepen.

2.3. Beheer van natuurreservaten

Om misverstanden te vermijden wordt eerste een korte toelichting
gegeven over de inhoud van de termen �natuurreservaat in de bos-
sfeer� en� bosreservaat�. Alhoewel beide woorden verwijzen naar bos-
gebied bestaat er toch een duidelijk verschil. Zowel de hoofddoelstelling
als de wettelijke basis en de administratieve is verschillend.

De doelstelling van de natuurreservaten in de bossfeer is de bescher-
ming van flora en fauna, hun gemeenschappen en hun groeiplaatsen.
Het beheer van deze gebieden tracht een zo groot mogelijke natuur-
waarde te realiseren. Zoals alle bossen is ook het bosdecreet hierop
van toepassing maar het beheerplan wordt opgemaakt overeenkom-
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stig de Wet op het Natuurbehoud (artikel 47 van het bosdecreet).
Aldus vallen ze onder de bevoegdheid van de afdeling Natuur. De
oppervlakte bos in natuurreservaat bedraagt 7.035 ha (cijfers 2000).

De bosreservaten kaderen volledig binnen het bosdecreet en de plaat-
selijke houtvester van de afdeling Bos & Groen is verantwoordelijk
voor het beheer. De klemtoon ligt op de analyse van autonome levens-
processen in het bos en de invloed van specifieke beheermaatregelen
op de natuurwaarden in het bos. Zij vervullen ook een zeer belangrijke
natuurbehoudsfunctie en vaak ook een (cultuur)historische functie.

Figuur 6 - Bosreservaat.

De bosreservaten worden verder opgesplitst in integrale en gerichte
reservaten. In de integrale reservaten worden de spontane ontwikke-
lingen en de natuurlijke processen opgevolgd bij nulbeheer.
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Indien mogelijk worden bufferzones aangelegd waarin het beheer de
storende invloeden van buitenaf probeert te minimaliseren. De gerichte
reservaten daarentegen besteden aandacht aan een specifiek beheer,
met de klemtoon op het behouden en verhogen van de natuurwaarde.
Hieruit volgt dat enkel die bossen geselecteerd worden die - al dan
niet potentieel - een bijzondere natuurwaarde bezitten bijvoorbeeld
typische bosplantengemeenschappen. Een gezamenlijke doelstelling
van de beide bos-natuur-reservaten is hun functie als refugium voor
zeldzame soorten en als genenbank.

Nu zijn er in Vlaanderen een dertigtal bosreservaten met een geza-
menlijke oppervlakte van 1.580 ha (cijfers 2000).

Een opsomming van alle bosreservaten zou wellicht te ver leiden. Van-
daar dat hieronder slechts enkele bijzondere reservaten worden aan-
gehaald.

Bosreservaat Ligging Oppervlakte Bostype
(rudimentaire
classificatie)

1. Kerselaerspleyn Vlaams-Brabant  90,6 ha Milio-Fagetum
Zoniën

2. Coolhembos Antwerpen 78,6 ha Alnion
3. Neigembos Oost-Vlaanderen 45,0 ha Endymio-

Carpinetum
4. Grootbroek Limburg  136 ha Quercion>Alnion
5. Wijnendaelebos West-Vlaanderen 91,7 ha Fago-Quercetum

tabel 3 - Overzicht van enkele reeds bestaande bosreservaten in Vlaanderen.
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3. Boseconomie

3.1. Boomkwekerijwezen

In 1998 waren er 1.037 boomkwekerijen in Vlaanderen actief, waar-
van er een 50-tal bosplantsoen produceren. De totale oppervlakte in
cultuur bedraagt 4.389 ha, waarvan 1.200 ha aangewend wordt voor
het telen van bosbomen.
De totale jaaromzet voor de productie van bosplantsoen in Vlaande-
ren bedraagt 52,5 miljoen euro. 87 % van de productie is bestemd
voor de export.

De bosboomkwekerijen hebben zich in Vlaanderen voornamelijk ge-
vestigd op de zand- en zandleemgronden van de Vlaamse zandstreek
(tussen Gent en Eeklo-Brugge) en op de overgang van de zandleem-
streek in het noorden van Brabant en de zandige Kempen (ten noord-
oosten van Mechelen).

3.2. Bosbouw in loofhout

In het Vlaamse Gewest is er ongeveer 81.000 ha loofhoutbos of 55 %
van de beboste oppervlakte. Een groot gedeelte van deze oppervlakte
wordt ingenomen door productiebos op basis van cultuurpopulier, na-
melijk 31 % van de loofbosoppervlakte of 17 % van de totale Vlaamse
bosoppervlakte. Gezien de eigenheid van het beheer van deze bos-
sen wordt dit apart besproken in hoofdstuk 3.3.

Het grootste aandeel loofhoutbossen vinden we in de zandleem- en
leemstreek. Hierbij zijn er voor Vlaanderen twee grote complexen zeer
belangrijk, namelijk het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. De laatste
jaren is er, mede door de komst van het Bosdecreet, een mentaliteits-
wijziging gekomen in het beheer van rijke loofhoutbossen. In het niet
zo verre verleden (eind 19de eeuw) werden op vele plaatsen de eind-
kappingen nog op grootschalige wijze uitgevoerd via kaalslag of
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overstaandersbedrijf. Meer en meer kreeg men besef van de nadelige
effecten op de bosecologie. In eerste instantie bij de overheid werd
dan overgeschakeld op het femelslagsysteem. Dit systeem wordt nu
in de meeste openbare loofbossen als algemene bosbedrijfssoort toe-
gepast.
In privé-bossen is het in het verleden vaak het geval geweest dat men
de rentabiliteit van het bos wenste te verhogen door de inbreng van
exoten. Dit was voornamelijk het geval in bossen op de armere zand-
gronden, voornamelijk in de Kempen en de Zandstreek. Geliefde soor-
ten waren Corsicaanse den, Douglas, Tamme kastanje, Amerikaanse
eik, Moeraseik, Robinia.... Sinds de invoering van het Bosdecreet,
waardoor de overheidsadministratie ook toezicht kreeg in privébossen,
zijn ook hier enkele zaken gewijzigd. Zo wordt door een aangepast
beleid getracht de omvorming van ecologisch rijke inheemse loofbossen
naar productievere bestanden met exoten tegen te gaan. Tevens wordt
ook in het privébos een reductie doorgevoerd van de kapoppervlakte
bij eindkap. Zo is deze beperkt tot 1 à 3 ha. Hierdoor is ook in privé-
bossen de tendens, onder invloed van het regulerende overheidsbeleid,
naar kleinschaliger exploitaties aanwezig.

3.3. Populierenteelt

In de Vlaamse bosbouw neemt de populierenteelt een zeer speciale
plaats in. Reeds in het verleden was de populierenteelt een belangrijk
onderdeel van een rendabel bosbedrijf. De korte bedrijfstijd (in verge-
lijking met de andere loofboomsoorten) verkort immers de periode
waarover de investeringen van aanplanting en bestandsverpleging
moeten geprolongeerd worden, bij de berekening van het rendement
van de aanplanting. Verder doorgedreven onderzoek in de jaren �50,
�60 en �70 heeft geleid tot snelgroeiende populierenklonen. Door het
kruisen van Europese en Amerikaanse populierensoorten en Ameri-
kaanse soorten onderling, werden in Geraardsbergen een hele reeks
snelgroeiende klonen bekomen (Beaupré, Boelare, Ghoy, Unal,
Raspalje, Ogy, Hoogvorst, Hazendans...). Deze klonen leverden nog
betere groeiresultaten, waarbij op de beste bodems de Beaupré tot
kaprijpe dimensies is uitgegroeid in 15 jaar. Onderzoek heeft uitgewe-
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zen dat de houtkwaliteit voldoet om gebruikt te worden in de toepas-
singen, waarbij vroeger populier werd gebruikt.
Een bijkomend voordeel van de nieuwe klonen was een resistentie
tegen roest en kanker. Het blijkt echter dat de resistentie van Boelare,
Beaupré en Ghoy, maar ook de recentste klonen, Hazendans en Hoog-
vorst,  tegen roest niet zo goed is als werd aangenomen. Zo wordt
vanaf het plantseizoen 1996-1997 geen aanplanting met Boelare meer
gesubsidieerd.

Het beheer van populierenbestanden is vrij eenvoudig. Over het alge-
meen wordt er gewerkt met kaalslagsystemen, waarbij na de kaalslag
het nieuwe bestand populier dadelijk in eindverband wordt aangeplant
(8 bij 8 meter tot 9,5 bij 9,5 meter). Door het brede plantverband zijn er
geen dunningsingrepen nodig. De bestandsverplegingswerken beper-
ken zich tot het inboeten, eventueel vrijstellen en snoeien. De aanleg
van een nieuw populierenbestand gebeurt met grote stekken, poten
genoemd.
In Vlaanderen staat ongeveer 25.000 ha populier met een staande
voorraad van ca. 5.000.000 m³ en een jaarlijkse productie van onge-
veer 270.000 m³ populierenhout.

Het eindproduct wordt aangewend voor afrol tot schilfineer, daarom
wordt tot op 6 à 8 meter opgesnoeid. De beste kwaliteit wordt geëx-
porteerd naar landen rond de Middellandse zee. De hoofdbestemming
is Italië, maar ook naar Israël en Egypte wordt vrij veel populier geëx-
porteerd. Het hout wordt gebruikt voor de productie van fruitkistjes en
multiplex.

3.4. Bosbouw in naaldhout

De 63.581 hectaren naaldhoutbos (43 % van de bosoppervlakte) vindt
men voornamelijk op de zandgronden van de Kempen en de Vlaamse
zandstreek. De meest voorkomende boomsoort is de Grove den
(33.396 ha homogeen Grove dennenbos of  53 % van de oppervlakte
naaldbos), gevolgd door de Corsicaanse den (12.359 ha homogeen
bos of 19 % van de oppervlakte naaldbos).
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De overige oppervlakte wordt ingenomen door diverse andere naald-
boomsoorten zoals Fijnspar, lork en Douglas.

Het grote aandeel van de Grove den vindt zijn oorsprong op het eind
van vorige eeuw, in het begin van deze eeuw. In die periode zijn over
zeer grote oppervlakten de heidegebieden in de Kempen en elders
bebost geworden. Op deze arme gronden was de Grove den een goede
keuze. De kwaliteit van zijn hout was dusdanig, dat hij gebruikt kon
worden voor het stutten van de mijngalerijen in de steenkoolmijnen
van Wallonië en Limburg. Quasi alle producten van de eindkapping
van de Grove den werden afgevoerd naar de mijnen. Hier is een dui-
delijk voorbeeld te geven van het begrip technische kapbaarheid. Op
een leeftijd van 40 à 50 jaar hadden de betrokken bomen de ideale
afmetingen om gebruikt te worden in de mijn. Tot de mijnsluitingen van
de periode �60-�90 werden in de Kempen de Grove dennenbestanden
beheerd met korte bedrijfstijden in een kaalslagsysteem over een grote
oppervlakte. Door het wegvallen van de afzetmarkt is ook het beheer
van deze bestanden veranderd. Er wordt langer op stam gehouden
met de productie van zaaghout als doel. De dunningsproducten van
de naaldhoutbestanden zijn voor het grootste deel bestemd voor de
vezel- en spaanplaatindustrie. Ook de omvang van de exploitatie is
evenals bij het loofhout afgenomen. Tevens worden meer en meer
naaldhoutbossen om ecologische redenen maar ook onder invloed
van de subsidieregeling van de overheid omgevormd tot loofhoutbos.

3.5. Bosexploitatie en houthandel

De sector van de rondhouthandel in België en dus ook Vlaanderen is
vrij heterogeen. In grote lijnen kan men een structuur onderscheiden
zoals weergegeven in tabel 4 op de volgende pagina.

Bij elk pijltje is er een transactie van hout of diensten. Dit impliceert dat
er telkens in tegengestelde richting van het pijltje een financiële ver-
richting plaats heeft. Door deze veelvuldige transacties kan men in
Vlaanderen helemaal niet spreken van een geïntegreerde houtkolom.
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Tabel 4 - Organisatie van de houtkolom.

De specialisatie van de boomhandelaar of rondhouthandelaar is der-
mate doorgedreven dat de vel- en ruimingswerken van het hout door
derden in onderaanneming worden uitgevoerd, zoals de figuur weer-
geeft. Vroeger werden deze werkzaamheden vooral door het bedrijf
van de handelaar zelf uitgevoerd met eigen personeel.

In Vlaanderen is er geen enkele beroepsvereniging, noch van exploi-
tanten, noch rondhouthandelaars, noch verwerkende industrie. Enkele
Vlaamse rondhouthandelaars zijn op Belgisch niveau verenigd in
FEDEMAR vzw (Belgische federatie van bosuitbaters, papier- en mijn-
houthandelaars), de zagerijen zijn verenigd in de Belgische federatie
der zagerijen vzw, de houthandelaars zijn verenigd in de Nationale
federatie der houthandelaars vzw of de Belgische federatie van de
houtinvoerhandel vzw en de houtverwerkende industrie is verenigd in
FEBELHOUT VZW.
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Op basis van cijfers van 1981 kan gesteld worden dat de zelf-
voorzieningsgraad in Vlaanderen ongeveer 7,5 % bedraagt. In 1981
werd de totale houtproductie geschat op 300.000 m³ terwijl het ver-
bruik op 4 miljoen m³ lag, dit levert een zelfvoorzieningsgraad van
7,5 %. Op basis van het te koop aangeboden hout in de Vlaamse
domaniale bossen van najaar 1997 (totaal 84.108 m³) kan een jaar-
lijkse productie van 5 m³/ha/jaar geschat worden. Geëxtrapoleerd naar
het totale Vlaamse bosareaal geeft dit een potentiële productiecapaciteit
van ongeveer 730.000 m³/jaar.

Bij de belangrijkste herkomstlanden voor de Vlaamse houtimport komt
Frankrijk op de eerste plaats voor wat het industriehout betreft (spaan-
platen, papier, karton,...) voor Wallonië, zaaghout wordt voornamelijk
geïmporteerd uit Rusland, Oost-Europa, Finland, Canada, Zweden en
Wallonië. Een kleiner aandeel aan zaaghout wordt geïmporteerd uit
de tropen en Frankrijk.
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4. Natuurrecreatie

4.1. Recreatie in bossen

De aantrekkingskracht van het bos voor recreanten is onmiskenbaar.
Vooral de prille lente, met kleurrijke voorjaarsbloeiers en de herfst,
met ritselende geel-rood-bruine bladeren trekken veel mensen aan op
zoek naar rust en natuurlijk schoon. Daarnaast is door de toenemende
verstedelijking in Vlaanderen het bos schaars geworden. Dit geheel
heeft als resultaat dat de Vlaamse bossen te kampen hebben met een
hoge recreatiedruk. Onderstaand cijfervoorbeeld geeft hiervan een
indruk.

Regio openbaar bos (ha) aantal inwoners aantal inwoners/
(N.I.S. 1996) ha openbaar bos

West-Vlaanderen 3.711 1.122.849 303
Oost-Vlaanderen 2.816 1.351.777 480
Antwerpen 11.271 1.631.243 145
Limburg 18.815 775.302 41
Vlaams-Brabant 6.836 999.186 146
Vlaamse Gewest 43.449 5.880.357 135

tabel 5 - Weergave van het aantal inwoners per ha openbaar bos
per Vlaamse provincie en voor het Vlaamse Gewest.

Het bosdecreet heeft ervoor gezorgd dat de openbare bossen  toe-
gankelijk zijn op de bestaande wegen. Bij uitzondering  kan het bos
geheel of gedeeltelijk in verweer worden gesteld of een bijzondere
functie hebben gekregen zodat de toegang verboden wordt. De privé-
bossen daarentegen zijn toegankelijk tenzij de boseigenaar ze in het
verweer stelt. Heden ten dage zijn echter weinig privé-bossen open
voor het publiek. Juist daarom wordt in bovenstaande tabel enkel ge-
bruik gemaakt van de oppervlakte-cijfers van openbaar bos.

In onze openbare bossen ligt de klemtoon op passieve recreatie. Ge-
motoriseerd verkeer wordt niet toegelaten. De meeste infrastructuur is
voorzien voor wandelaars.
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Daarenboven is in de grotere boscomplexen ook aandacht geschon-
ken aan fietspaden en in vele gevallen aan ruiterpaden. Op verschil-
lende plaatsen zijn mountainbike routes aangelegd. Daarnaast zijn ook
zones aangeduid als speelbos. Deze zones kunnen van zonsopgang
tot zonsondergang vrij betreden worden door jeugdverenigingen, scho-
len en andere jeugdgroepen. In de meeste openbare bossen wordt de
jacht niet meer verpacht. Dit in tegenstelling tot de privé-bossen waar
jacht in vele gevallen een belangrijke vorm van recreatie genoemd
kan worden. Uiteraard geeft dit interessante inkomsten aan het bos-
bedrijf.

Meer en meer wordt  in de openbare bossen geopteerd voor een schei-
ding van de verschillende recreatievormen. Hiermee wordt geen schei-
ding over de ganse oppervlakte van het domein  bedoeld, maar eerder
het toekennen van een bepaalde recreatievorm aan op elkaar aanslui-
tende paden zodat een omloop bekomen wordt. Op deze manier wor-
den bijvoorbeeld uitgestippelde wandelcircuits, mountainbike routes
en ruiterpaden gecreëerd.

figuur 7 - Zachte recreatie kan in het bos.
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Om een terreinbezoek mogelijk te maken wordt in volgende opsom-
ming per houtvesterij een openbaar bos voorgesteld dat vanuit recrea-
tief oogpunt interessant is.

1. Houtvesterij Brugge
Domeinbos Duinbos De Haan 150 ha verdeeld over drie secties
Plaats : gemeente De Haan bijzonder veel recreanten vanuit het
kusttoerisme

2. Houtvesterij Hechtel
Domeinbos Pijnven 700 ha
Plaats : gemeente Hechtel-Eksel voornamelijk naaldhout

3. Houtvesterij Hasselt
Provinciebos Bossen- en duinencomplex Bokrijk circa 360ha
Plaats : gemeente Genk voornamelijk wandelrecreatie

4. Houtvesterij Turnhout
Domeinbos Ravels-Zuid
Plaats : gemeente Ravels bosklassenprojecten in bepaalde zones

5. Houtvesterij Bree
Domeinbos Lozerheide 200 ha
Plaats : gemeente Bocholt populierenbossen (in omvorming) en
gevarieerde naald- en loofbossen

6. Houtvesterij Gent
Domeinbos Buggenhoutbos 156 ha
Plaats : gemeente Buggenhout met mooie eikenbestanden

7. Houtvesterij Groenendaal
Domeinbos Zoniënwoud 2.454 ha
Plaats : gemeente Tervuren, Overijse, Hoeilaart, St.-Genesius Rode
statige beukenmassieven

8. Houtvesterij Antwerpen
Provinciebos De Averegten 65 ha
Plaats : gemeente Heist-op-den-Berg gemengd loofhout met vij-
vers, lig- en speelweiden, kinderboerderij

9. Houtvesterij Leuven
Domeinbos Meerdaalwoud 1.255 ha
Plaats : St. Joris Weert aanwezigheid van drie speelbossen
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In de toekomst zullen ook stadsbossen aangelegd worden in de om-
geving van Gent en  Kortrijk. Vooral in de provincies Oost- en West-
Vlaanderen is er een groot tekort aan bos waarin recreatie mogelijk is.

4.2. Recreatie in natuurgebieden

Jaarlijks is er een toename in oppervlakte van natuurgebieden in Vlaan-
deren. Meer en meer wordt het duidelijk dat dit slechts kan verwezen-
lijkt worden indien de bevolking zich hier achter schaart. Vandaar dat
gepoogd wordt door openstelling van de respectievelijke gebieden een
ruimer maatschappelijk draagvlak te creëren. Het is juist door dit con-
tact dat mensen de natuur ontdekken en leren kennen. De bewonde-
ring die hierdoor wordt opgewekt, zorgt ervoor dat het menselijk we-
zen een bijzondere waarde toekent aan het natuurgebied. Hieruit volgt
logischer wijze het belang van recreatie.

De hedendaagse trend inzake recreatie in natuurgebieden is die van
openstelling. De recreant wordt aanzien als bondgenoot van de na-
tuur. Een bondgenoot die ervoor moet zorgen dat het draagvlak van
het terrein niet overschreden wordt. Dit heeft tot gevolg dat zeer kwets-
bare gebieden onttrokken kunnen worden aan alle vormen van re-
creatie. Het is eveneens mogelijk dat geopteerd wordt voor een perio-
dieke (bijvoorbeeld vogelbroedseizoen) en/of zonale (bijvoorbeeld zeld-
zame vegetatie) afsluiting van het gebied.

Tenslotte blijft nog de vraag welke recreatievormen kunnen toegelaten
worden. Passieve recreatie blijkt de enige aangepaste vorm van re-
creatie in waardevolle natuurgebieden. Om hieraan tegemoet te ko-
men worden wandelwegen uitgestippeld die het bezoek van de recreant
aantrekkelijk maken. Daarnaast worden kijkhutten, rustbanken, info-
borden e.d. aangebracht die het geheel inkleden. Dergelijke
infrastructuurelementen hebben tevens de positieve eigenschap
recreanten te kanaliseren. Natuurlijke barrières, bijvoorbeeld een kron-
kelende beek, kunnen hiervoor eveneens aangewend worden. Meer
en meer wordt gepoogd de buitenste bufferzones aan te spreken voor
recreatie, zodanig dat de waardevolle kern beschermd kan blijven.
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4.3. Recreatie in parken

De meeste van onze parken zijn ontstaan in een ver verleden. Zij heb-
ben de tand des tijds doorstaan omdat hun eigenaars van generatie
op generatie elkaar opvolgden. Juist daardoor bleef de verbonden-
heid met het domein en dus ook de bestendiging ervan gewaarborgd.
In de loop van de twintigste eeuw zijn een aantal van deze domeinen
in handen gekomen van verschillende openbare instanties. Zij hebben
de bedoeling een duurzaam, multifunctioneel beheer uit te voeren en
zodoende het bestaan van het domein te consolideren.

figuur 8 - Park�.

Het merendeel van hogervermelde parken zijn gelegen in de buiten-
gebieden omwille van hun historische achtergrond. Door de toene-
mende verstedelijking is echter ook de nood gerezen om groen-
voorziening aan te leggen in de bebouwde omgeving. Hier spreken
we dan van nieuw gecreëerde parken die vanuit planologisch oogpunt
op verantwoorde wijze worden ingeplant.
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De klemtoon in het huidige beheer ligt op een multifunctionele inrich-
ting. De grootse rust van dergelijke groengebieden vormen een be-
langrijke aantrekkingspool voor recreanten, zeker in de buurt van grote
steden. Tevens wordt gestreefd naar een expliciete plaats voor de
natuurfunctie. Daarnaast wordt de wetenschappelijke functie vertegen-
woordigd in de talrijke arboreta. Tenslotte is ook de schermfunctie aan-
wezig o.a. onder de vorm van een visueel groenscherm.

Onderstaande tabel geeft een beknopte beschrijving van een aantal
mooie parken in Vlaanderen.

Naam domein Gemeente Opp. Bijzonderheden

Groenenberg Lennik -St.-Pieters Leeuw 46 ha wandelpark
Gaasbeek Lennik 48 ha historische site -

kasteel van Gaasbeek
aanleg historische
nutstuinen (1998)

Coloma Sint-Pieters Leeuw 15 ha rozentuin van
internationaal niveau

Vordenstein Schoten 107 ha wandelpark met
ruime aandacht
voor natuurlijke
ontwikkeling

Beisbroek Brugge 98 ha zowel oud bos als
heiderelicten

Domein Meise 200 ha nationale plantentuin
Boechout

Nachtegalenpark Antwerpen 90 ha openluchtmuseum
Middelheim

Bokrijk Genk 405 ha openluchtmuseum,
 arboretum

Hof ter Saksen Beveren 13 ha arboretum

Park van Tervuren 205 ha museum van
Tervuren Midden-Afrika
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5. De overheidsstructuur van de
Vlaamse Gemeenschap

5.1. Afdeling Bos & Groen

In de meeste landen bestaat een overheidsdienst die zorgt voor het
beheer van de openbare bossen. In Vlaanderen is dit de afdeling Bos
& Groen, welke echter nog veel meer doet dan het beheer en ze gaat
ook zeer ver in de tijd terug. Reeds van in de 14de eeuw is er namelijk
sprake van een specifiek beleid met de nodige verantwoordelijken
omtrent het Zoniënwoud bij Brussel. Aangezien onze streek ondertus-
sen vele malen van heerser is veranderd, is ook het bosbeheer met de
nodige strubbelingen doorgegeven over de eeuwen heen. De verschil-
lende oorlogsperiodes waren meestal ook tijden van roofbouw op het
bos, zodat we in Vlaanderen niet zo veel echt oude bomen (meer dan
200 jaar) in de bossen vinden.

De afdeling Bos & Groen ressorteert onder de administratie Milieu,
Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), net zoals de afdeling Na-
tuur. Nu vallen ze onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister
voor Leefmilieu.

De afdeling Bos & Groen staat in voor het beheer van bossen, parken
en andere groene infrastructuren, viswaters, wildbeheer en vogel-
bescherming. Zij bundelt alle krachten voor de realisatie van een groen
Vlaanderen, nodig voor de verbetering van het natuurlijke milieu en de
leefomgeving. Hiervoor streeft de afdeling naar een geïntegreerd en
duurzaam samengaan van de recreatieve, landschappelijke, econo-
mische en ecologische rol die door het groen van in de stadskern tot
op het platteland wordt vervuld in ons verstedelijkt gewest.

Het beheer van de domeinbossen is volledig toevertrouwd aan de af-
deling Bos & Groen. In de andere openbare bossen zorgen ze voor
het technisch beheer (dunningen aanduiden, opmetingen verrichten
en het beheer controleren). Ze hebben ook de controle over het be-
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heer van de privé-bossen (goedkeuren van beheerplannen, kap-
aanvragen en subsidieverstrekking). Daarnaast voeren ze ook con-
trole op de jacht, de zoetwatervisserij, de vogelbescherming en de
handel in beschermde diersoorten. Er werken in totaal een 400-tal
mensen.

5.2. Afdeling Natuur

De afdeling Natuur is veel jonger dan de afdeling Bos & Groen maar is
nu volledig uitgebouwd met buitendiensten in alle 5 de Vlaamse pro-
vincies, met eigen arbeiders en technici. Ze zorgen voor beleids-
ondersteuning, adviesverlening, aankoop en beheer van staats-
natuurreservaten en natuurontwikkeling in de brede zin. Ze werkt nauw
samen met de afdeling Bos & Groen, plaatselijke besturen en natuur-
verenigingen. Het personeelsbestand bestaat uit een honderdtal men-
sen.

De afdeling Natuur is gevestigd op hetzelfde adres als de afdeling Bos
& Groen :
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
afdeling Natuur
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

5.3. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer is een wetenschappelijke
instelling van de Vlaamse Gemeenschap waarvan de werking zeer
nauw aansluit bij die van de afdeling Bos & Groen. Ze bestaat uit een
afdeling bosbouw en een  afdeling wildbeheer, waarin eveneens heel
wat onderzoek naar de visstand in de zoete waters gebeurt. Ze behe-
ren boomkwekerijen, proefvelden, vijvers en arboreta, verspreid over
drie vestigingen. In totaal werken er een honderdtal mensen.

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Gaverstraat 4
9500 Geraardsbergen
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5.4. Instituut voor Natuurbehoud

De werking van het Instituut voor Natuurbehoud sluit nauw aan bij die
van de afdeling Natuur. Er wordt onderzoek verricht naar het behoud
en de ontwikkeling van de natuurwaarden in het Vlaamse landschap.
Hierbij komen zowel de verschillende soorten en levensgemeenschap-
pen aan bod als de wetenschappelijke ondersteuning van het
natuurbehoudsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Er werken even-
eens een honderdtal mensen.

Instituut voor Natuurbehoud
Kliniekstraat 25
1070 Brussel
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6. Fauna en Flora

6.1. Bossamenstelling & flora

6.1.1. De belangrijkste boomsoorten

De overheersende boomsoorten in de Vlaamse bossen zijn zowel door
de mens als door de natuurlijke omstandigheden bepaald, waarbij de
menselijke factor overweegt door vele eeuwen bosbeheer.
Zo vinden we er loofbomen en naaldbomen die het boslandschap op
ongeveer gelijke wijze onder elkaar verdelen, waarbij  het aandeel
loofhout de laatste jaren traag toeneemt door gerichte omvormingen.
(1970 nog 53,3 % naaldhout, 1997 minder dan 45 %).

Van nature uit zouden de naaldbomen slechts een miniem deel van
het Vlaamse bos uitmaken. Hun sterke aanwezigheid is dus econo-
misch te verklaren. Ze zijn er voor de productie van zaaghout (con-
structies), industriehout (voornamelijk plaatmaterialen) en tot omstreeks
1990 ook voor mijnhout. Deze laatste doelstelling is weggevallen sinds
de sluiting van de steenkoolmijnen in de provincie Limburg, maar het
heeft vanzelfsprekend nog steeds een belangrijke invloed op het bos-
beeld. De omvorming van naaldhoutproductiebos naar meer gemengde
multifunctionele bossen zal nog tientallen jaren duren aangezien
78,3 % van de naaldbossen jonger is dan 60 jaar.

figuur 9 - Samenstelling van het Vlaamse bos in % van de bosoppervlakte.
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De voornaamste naaldboomsoorten zijn de volgende met de opper-
vlakte die ze in Vlaanderen minstens bedekken (gemengde bossen
niet inbegrepen).

Boomsoort Oppervlakte

Grove den (Pinus sylvestris) 33.400 ha
Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) 12.350 ha
Fijnspar (Picea abies) 1.600 ha
Lork (Larix decidua en L. kaempferi) 1.700 ha
Douglas (Pseudotsuga menziesii) 700 ha

Van nature zijn enkel de Jeneverbes (Juniperus communis), de Grove
den (Pinus sylvestris) en in mindere mate de Taxus (Taxus baccata)
als naaldboomsoorten met zekerheid inheems in Vlaanderen. De Taxus
en de Jeneverbes zijn zeldzaam en (bijna) nergens dominant. De Grove
den daarentegen is massaal aangeplant en reeds enkele eeuwen in
gebruik in de Vlaamse bosbouw. Gezien zijn grote verspreidingsge-
bied in Europa is het moeilijk te verdedigen dat hij helemaal uitheems
zou zijn in Vlaanderen. Vast staat echter dat hij van nature uit op dit
ogenblik slechts ten hoogste sporadisch en marginaal zou voorkomen.
De Grove den was de soort waarmee op het einde van de 19de eeuw
en in het begin van de 20ste eeuw grootschalige heidebebossingen in
de zandstreken werden uitgevoerd. Op deze arme bodems groeien ze
traag en worden ze doorgaans geen 30 m hoog. Voor mijnhout wer-
den deze bossen kaalgeslagen op ongeveer 50-jarige leeftijd. Nu laat
men ze echter doorgroeien tot 100 jaar en meer.  Deze Grove dennen-
bossen krijgen na verschillende dunningen een open structuur waar-
onder dan ofwel ondergeplant wordt ofwel natuurlijke verjonging op-
treedt van Grove den of  loofhout (Zomereik, berk, Amerikaanse eik,
...). De Grove den zal zonder twijfel nog lang de belangrijkste naald-
boomsoort in Vlaanderen blijven.
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figuur 10 - Grove den.

De Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) is een ondersoort van
de Zwarte den die zowel uit Corsica als uit Zuid-Italië afkomstig kan
zijn. In de loop van de 20ste eeuw werd duidelijk dat deze soort in
Vlaanderen goed bosbouwkundig bruikbaar is. Hij groeit er sneller dan
de Grove den en heeft een rechtere stam, maar zaait zich bij ons niet
zo gemakkelijk uit en heeft vaker last van ziektes of een lage vitaliteit.
Men neemt aan dat hij in Vlaanderen zowat aan de grens van zijn
bosbouwkundig bruikbaar areaal groeit. Vooral na de Tweede wereld-
oorlog is deze soort massaal aangeplant zodat hij belangrijk gewor-
den is in de Vlaamse bossen op zandgrond. De laatste jaren is zijn
opgang echter gestuit, gezien de vraag naar naaldhout verzwakt is.
Hij zal de Grove den dus zeker niet zomaar verdringen.
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figuur 11 - Corsicaanse den.

De Fijnspar (Picea abies) hoort eigenlijk niet thuis in de Vlaamse bos-
bouw aangezien het een soort is van berggebieden en van Noord-
Europa. Vele boseigenaars laten zich inspireren door de uitgestrekte
Fijnsparbossen in de Ardennen (België, Wallonië) om toch wat Fijn-
spar te planten. Ook dit is de laatste jaren verminderd omwille van de
vele mislukkingen.

De Europese lork (Larix decidua) (niet inheems in Vlaanderen) , de
Japanse lork (Larix kaempferi) en hun hybride (Larix eurolepis),  even-
als de Douglas (Pseudotsuga menziesii) uit Noord-Amerika komen in
kleine mate in de Vlaamse bossen voor. Ze produceren weliswaar hout
van goede kwaliteit en ze groeien behoorlijk, maar op grote schaal
doorbreken doen ze niet. Voor de meer ecologisch denkende bos-
beheerder zijn het immers minder interessante exoten en bij de eco-
nomisch gemotiveerde eigenaar komen deze soorten in concurrentie
met verschillende goedgroeiende loofboomsoorten en de Corsicaanse
den.

De voornaamste loofboomsoorten zijn de eiken, de populieren en de
Beuk.
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De voornaamste loofbomen met hun areaal homogene bestanden in
Vlaanderen (gemengde bestanden niet meegerekend).

Boomsoort Oppervlakte

populier 20.250 ha
Zomereik en Wintereik 7.200 ha
Beuk 4.250 ha
berk 3.900 ha
Amerikaanse eik 2.000 ha
Zwarte els 1.750 ha

De populierenteelt is vooral geconcentreerd in de alluviale valleien
van de grote rivieren (de Schelde, de Maas en hun bijrivieren). Dit is
logisch aangezien deze cultuurpopulieren een voedselrijke en vol-
doende vochtige (niet te vochtige) bodem nodig hebben. In totaal is er
zeker 20.000ha populier in Vlaanderen met daarnaast talrijke lijn-
beplantingen langs wegen, kanalen en als scheiding tussen landbouw-
percelen. Hier staan naar schatting nogmaals 2 miljoen populieren. In
totaal wordt jaarlijks meer dan 270.000 m³  populierenhout geprodu-
ceerd dat verwerkt wordt in meer dan 100 meestal kleinere bedrijven.
De oude cultuurvariëteiten van populier worden haast niet meer ge-
plant. Ze worden in hoog tempo vervangen door meer ziekteresistente
en sneller groeiende  klonen ontwikkeld op het Instituut voor Bosbouw
en Wildbeheer te Geraardsbergen. Dit zijn hybriden tussen de Euro-
pese Zwarte populier (Populus nigra), die nu in het wild zeer zeldzaam
is in Vlaanderen, en twee Amerikaanse soorten (P. deltoides en P.
trichocarpa).
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figuur 12 - Populier.

Waarschijnlijk zou de Zomereik (Quercus robur) van nature de be-
langrijkste boomsoort in Vlaanderen zijn. Hij wordt ook bosbouwkundig
reeds vele eeuwen en zeker sinds de Middeleeuwen algemeen ge-
bruikt, meestal in menging met andere soorten. De meeste van deze
oudere Vlaamse bossen zijn vroeger behandeld als middelhout of hak-
hout. De Zomereik voelt zich in dit middelhout goed thuis, zowel als
hakhoutstoof als als overstaander. Hij behoudt ook zeer goed zijn lei-
dende positie onder de harde loofhoutsoorten, aangezien het ook nu
één van de meest aangeplante soorten is in geheel Vlaanderen op
allerhande bodems.

De Wintereik (Quercus petraea) is ook inheems in Vlaanderen, maar
dan eigenlijk alleen in de meer heuvelachtige streken van de Hoge
Kempen en de Leemstreek. Deze prachtige woudboom wordt nu hoog-
gewaardeerd maar het plantsoen is redelijk schaars door een lage
eikelproductie. Daardoor wordt toch ruimschoots meer Zomereik dan
Wintereik geplant. Een derde eikensoort is in sterke opmars, de
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Amerikaanse eik (Quercus rubra) uit Noord-Amerika. Hij zaait zich
gemakkelijk uit, zelfs in de schaduw en groeit ook sneller dan de beide
inheemse eikensoorten. Hij is echter niet zo populair door een iets
mindere houtkwaliteit en zijn gedrag  van �opdringerige exoot�. Alle
eiken samen bedekken zeker meer dan 9.000 ha in Vlaanderen, maar
daarnaast komen ze nog vaak in menging voor met andere soorten.

Plaatselijk in Vlaanderen is de Beuk (Fagus sylvatica) de dominante
boomsoort, vooral in de leem- en de zandleemstreek. Deze boom is er
inheems en vormt prachtige bestanden (zeker 3.200 ha). Hij wordt er
tot meer dan 40 m hoog (in Zoniën zelfs tot 52 meter), met rijzige,
rechte stammen en een dicht donker bladerdek. Het Zoniënwoud na-
bij Brussel is hiervan een prachtig voorbeeld.
De Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) rukt op in de Vlaamse
bossen met zijn succesvolle natuurlijke verjonging, maar blijft voorlo-
pig relatief onbelangrijk. De Gewone es (Fraxinus excelsior) en de
Boskers (Prunus avium = Zoete kers) komen enkel voor op betere
bodems rijk aan mineralen, maar deze liggen in Vlaanderen slechts
zelden onder bos. Het zijn echter twee soorten die succesvol gebruikt
worden op kleine oppervlaktes. Tamme kastanje (Castanea sativa)
wordt vrij regelmatig gebruikt, meestal in menging met eik of Beuk.
Het is een soort van mediterrane oorsprong die in het gematigde zee-
klimaat van Vlaanderen reeds vele eeuwen vrij goed gedijt. We ver-
melden nog de Zwarte els (Alnus glutinosa), de kampioen van de
moerasbossen, die slechts een kleine oppervlakte inneemt en tenslotte
de Ruwe en de Zachte berk (Betula pendula en B. pubescens), twee
kleinere bomen die vooral als pionier op open plaatsen en in menging
met andere soorten voorkomen.

6.1.2. De belangrijkste natuurlijke bosplanten-
gemeenschappen

Het grootste deel van de Vlaamse bossen bevindt zich op arme zure
zandgrond met een podsolprofiel. Op dergelijke bodems is de meest
voorkomende natuurlijke bosplantengemeenschap het Berken-Zomer-
eikenbos (Betulo - Quercetum roboris). 49 % van het Vlaamse bos-
areaal behoort tot deze bosplantengemeenschap.
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Typische planten zijn Struikheide (Calluna vulgaris), Blauwe bosbes
(Vaccinium myrtillus) en Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) . Deze
twee laatste kunnen uitgestrekte vlekken bedekken. Als struiken ko-
men er Sporkehout ( Rhamnus frangula) en Wilde lijsterbes (Sorbus
aucuparia) voor. Deze bosgemeenschap is niet bepaald rijk aan ho-
gere planten en ook de groeikracht van de bomen is er zwak. Meestal
gaat het om heide die bebost is in de laatste 150 jaar en doorgaans
worden standplaatsen op dit ogenblik nog gedomineerd door naaldbo-
men (Grove den, Corsicaanse den, ...). Wanneer dit bostype over-
geëxploiteerd wordt of ontbost dan ontstaat opnieuw snel een heide-
landschap.

figuur 13 - Berken-Zomereikenbos.

Op iets betere standplaatsen met vooral lemig zand of zandleem vin-
den we het Wintereiken-Beukenbos (Fago - Quercetum petraeae)
waarin de Beuk wel goed kan groeien. Dit bostype omvat naast de
soorten van de vorige gemeenschap ook reeds enkele voorjaars-
bloeiers: Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), Dalkruid
(Maianthemum bifolium), Bosanemoon (Anemone nemorosa) en Ge-
wone salomonszegel (Polygonatum multiflorum). Hierbij  moet wel
vermeld worden dat deze soorten enkel in oude bossen voorkomen,
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daar ze zich slechts zeer traag uitbreiden. Deze bosplanten-
gemeenschap vertegenwoordigt een 15 % van het Vlaamse bosareaal.

Op licht zure leem en zandleem, kan in drogere omstandigheden van
nature het Gierstgras-Beukenbos voorkomen, een vegetatie totaal
gedomineerd door de Beuk. Slechts een goede 1 % van het Vlaamse
bosareaal bestaat uit deze gemeenschap. Hierin vinden we ook de
hoger vermelde voorjaarsbloeiers, maar verder weinig typische soor-
ten omdat de beukendominantie zo sterk doorweegt. Vermeldenswaard
is het Bosgierstgras (Milium effusum). Wanneer de Beuk vervangen
wordt door andere inheemse boomsoorten zoals Zomereik, Wintereik
en Haagbeuk, blijken deze goed te groeien op deze potentieel zeer
vruchtbare bodems. Bijna alle gronden waarop dit bostype kan voor-
komen liggen echter onder  landbouw. De grote uitzondering is het
Zoniënwoud bij Brussel, wat nooit ontgonnen is.

figuur 14 - Zoniën.
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In de leemstreek komen plaatselijk bossen voor met een zeer rijke
ondergroei die behoren tot de Eiken-Haagbeukenbossen (Carpinion
betuli). Eiken-Haagbeukenbossen vertegenwoordigen ongeveer 8%
van het Vlaamse bosareaal. De Beuk domineert er niet, meestal om-
dat de bodem in de winter te nat is omwille van een ondoordringbare
bodemlaag op geringe diepte. Het zijn bossen met Zomereik, Gewone
es, Zoete kers, Hazelaar (Corylus avellana), Wilde kardinaalsmuts
(Euonymus europaeus), Rode kornoelje (Cornus sanguinea) en vele
andere. De kruidlaag is weelderig en fraai met Gele dovenetel (Lamium
galeobdolon), plaatselijk Daslook (Allium ursinum) en vele andere
voorjaarsbloeiers. In het Westelijk deel van Vlaanderen domineert de
Wilde hyacint (Endymion non-scriptum) vaak de ondergroei zodat
blauwe tapijten gevormd worden. Deze Atlantische vorm van het
Eiken-Haagbeukenbos wordt vaak Essen-Eikenbos met Wilde hyacint
genoemd (Endymio-Carpinetum). De Haagbeuk zelf is in Vlaanderen
vaak afwezig.

figuur 15 - Boshyacinten.
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Een zeer groot deel van de Vlaamse bossen ligt in de valleien van de
grote rivieren Schelde en Maas of op andere voedselrijke jonge bo-
dems.  Ze behoren tot het zogenaamde Elzen-Vogelkersverbond (Alno-
padion) en ze vertegenwoordigen ongeveer 15 % van het Vlaamse
bosareaal.  Er staan veel stikstofminnende ruigtekruiden zoals Grote
brandnetel (Urtica dioica) en Kleefkruid (Galium aparine). Traag kolo-
niserende voorjaarsbloeiers ontbreken, maar de aanwezige planten
groeien wel zeer snel. De meest belangrijke boomsoorten van nature
zijn de Gewone es en verschillende iepen of olmen (vooral Ulmus
campestris). Deze laatste zijn wel als grote bomen bijna volledig uit
het landschap verdwenen door de iepenziekte. Ook de Gewone es
domineert niet zo vaak omdat de boomlaag vaak volledig ingenomen
is door populierenvariëteiten, aangeplant voor de houtproductie.

Zeer plaatselijk op kleine oppervlaktes komen Essenbronbossen voor
(Carici remotae - Fraxinetum) (areaal kleiner dan 100 ha) met Reuzen-
paardestaart (Equisetum telmateia), Hangende zegge (Carex pendula),
Paarbladig en Verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium
en alternifolium). Deze hebben een zeer hoge ecologische waarde en
zijn in Vlaanderen zeer goed ontwikkeld.

Tenslotte komen ook in Vlaanderen natuurlijke elzenbossen voor op
de allernatste standplaatsen. De Zwarte els domineert met daarnaast
struikvormende wilgensoorten, Gele lis (Iris pseudacorus), Melkeppe
(Peucedanum palustre), en vele andere moerasplanten. De elzenbroek-
bossen vormen ongeveer 4 % van het Vlaamse bosareaal.

6.1.3. De belangrijkste landschappen onder
natuurbescherming

Heide

De heide is een landschap dat sterk het collectieve geheugen van de
Vlamingen aanspreekt. Er bestaan populaire liedjes over en in de lite-
ratuur wordt het heidelandschap met veel toewijding beschreven.
Wetenschappelijk gezien gaat het om een lage vegetatie waarin altijd
groene dwergstruikjes het aspect bepalen.
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Bomen en grotere struiken zijn weinig talrijk en de dwergstruikjes be-
horen meestal tot de Heidefamilie (Ericaceae). Op de drogere stukken
domineert vooral de Struikheide (Calluna vulgaris) en op de nattere de
Gewone dopheide (Erica tetralix). Daarnaast kunnen in hetzelfde land-
schap schrale graslanden voorkomen, waarbij de laatste jaren de gras-
sen oprukken in het nadeel van de dwergstruikjes. Dit verschijnsel
wordt  in verband gebracht met luchtverontreiniging.

figuur 16 - Struikheide en Dopheide.

Helemaal natuurlijk is de heide zeker niet. Men spreekt van een half-
natuurlijke vegetatie. De planten die er voorkomen zijn niet geplant of
gezaaid door de mens, maar van nature zou het terrein zonder twijfel
een bosvegetatie dragen. Door overexploitatie en overbegrazing van
het bos op arme zandige gronden ontstonden in de loop van de ge-
schiedenis uitgestrekte heidelandschappen, waarop extensief aan
schapenteelt werd gedaan. Deze heideterreinen zijn nu weer groten-
deels verdwenen door ontginning voor landbouw, bebossing, bebou-
wing en industriële vestigingen. Tot in de 19de eeuw was de heide ech-
ter het dominerende landschap in de Kempen en de Vlaamse zand-
streek, welke samen zowat de helft van Vlaanderen uitmaken.
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De laatste grotere heideterreinen van enkele honderden ha bevinden
zich in de Kempen op militaire terreinen en staatsnatuurreservaten.
Vermeldenswaard zijn de staatsnatuurreservaten van de Kalmthoutse
heide, de Teut en de Mechelse heide, en de militaire domeinen bij
Brasschaat en bij Leopoldsburg. Het zijn prachtige natuurgebieden
die echter zeer kwetsbaar zijn voor vervuiling, waterstandsverlaging,
verzuring en niet in het minst voor brand. In het voorjaar van 1996
brandden uitgestrekte stukken af in een lange droge periode. Geluk-
kig kan het heidelandschap zich na het vuur op enkele jaren tijd her-
stellen. De heidebeheerders moeten wel constant de natuurlijke ver-
jonging van pionierboomsoorten (vooral berken en dennen) tegengaan
om het open heidelandschap te bewaren. In de regel worden hier
schaapskuddes voor ingezet of wordt er gemaaid.

figuur 17 - Heidelandschap.

Kustduinen

Langsheen de Vlaamse kust bevindt zich een strook van enkele hon-
derden meter breedte waarin van nature geen bomen staan. Het zand
wordt er samengewaaid tot duinen van enkele tientallen meters hoogte
en de zoute zeewind maakt er elke boomgroei onmogelijk.
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Dit natuurlijk landschap is echter bijzonder soortenrijk met een hele
lange lijst typische planten en dieren die enkel daar kunnen leven.
Vermelden we maar het Helmgras (Ammophila arenaria) die het zand
vasthoudt en duinvorming mogelijk maakt en de taaie Duindoorn
(Hippophae rhamnoides), die met zijn lange doornen ondoordringbare
struwelen kan maken op het meer gestabiliseerde zand.

figuur 18 - Duinlandschap.

Oudere duinen zijn uitgeloogd door het regenwater en vertonen hier-
door een zuurdere bodem terwijl jonge duinen nog zeer kalkrijk zijn
dankzij het aanwezige schelpengruis. In de duinvalleien kan het zeer
vochtig tot uitgesproken nat zijn, terwijl de duintoppen een voor onze
streken van nature zeer droog biotoop vormen. Sommige stukken dra-
gen een zeer lage tot minieme vegetatie, terwijl elders dan weer de
struiken domineren. De verscheidenheid aan levensgemeenschappen
en de biologische diversiteit liggen in dit landschap dan ook bijzonder
hoog.

Het grootste nog bestaande duincomplex langsheen de Vlaamse kust
kan bezocht worden in het staatsnatuurreservaat de Westhoek in De
Panne aan de Franse grens. Aan de andere zijde tegen de Neder-
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landse grens te Knokke bevindt zich het Zwin, eveneens een natuur-
reservaat, waar men naast de duinen de best ontwikkelde slikken en
schorren vindt van de Belgische kust. Slikken zijn voedselrijke modder-
banken die bij eb droogvallen om weer onder te lopen bij vloed. Schor-
ren zijn begroeid met gespecialiseerde grassen en kruiden zoals het
fraaie Lamsoor (Limonium vulgare). Ze overstromen slechts bij spring-
vloed. Deze zoutwatermilieus zijn zeer belangrijk voor grotere aantal-
len watervogels die er voedsel komen zoeken of nestelen.

Moerassen

Moerasgebieden kunnen ingedeeld worden naar de herkomst van het
aanwezige water. Betreft het enkel regenwater, dan zal de voedsel-
rijkdom laag zijn zodat zich een schrale vegetatie kan ontwikkelen met
bijvoorbeeld veenmos (Sphagnum - soorten). Bronwater of grondwa-
ter zijn rijker aan mineralen, zodat de begroeiing doorgaans steviger
kan groeien met hoog opgaande ruige kruiden. Voedselrijk en vaak
vervuild rivierwater tenslotte levert de meest productieve moeras-
ecosystemen. Net zoals in grote delen van de wereld is het Riet
(Phragmites australis) een zeer belangrijke en vaak dominante plant
in verschillende moerastypes.

In moerassige zones met zoet water in het binnenland is de natuurlijke
vegetatie in Vlaanderen normaal een bos. Zo gebeurt het dat een vij-
ver geleidelijk aan verlandt met waterplanten en moerasplanten, tot
zich uiteindelijk een moerasbos ontwikkelt. Bepaalde vegetaties met
typische moerasplanten kunnen zich zelfs drijvend ontwikkelen tus-
sen afgestorven, op het water zwevende plantenresten. De verde-
digingsgrachten rondom het schilderachtige middeleeuwse stadje
Damme zijn zo in de loop der eeuwen dichtgegroeid met een bijzon-
der interessant maar onbetreedbaar en bijzonder nat moerasbos.

In vele natte beekvalleien bevonden zich tot in de eerste helft van de
20ste eeuw uitgestrekte natte hooilanden. Deze halfnatuurlijke grasland-
schappen gaan niet over in bos omdat ze jaarlijks één of meerdere
keren gemaaid worden. Ze kunnen bijzonder soortenrijk en bloeirijk
zijn met typische soorten als Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius)
en Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi).
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In enkele natuurreservaten worden dergelijke oude soortenrijke hooi-
landen verder in stand gehouden zoals in de Dijlevallei bij Leuven en
in de Bourgoyen-Ossemeersen bij Gent. In verschillende natuurreser-
vaten zoals het Mechels broek bij Mechelen worden gelijkaardige natte
graslanden beheerd door middel van extensieve begrazing.

figuur 19 - Bloemrijk hooiland.

Verschillende beekvalleien in de Kempen zijn als landschap goed be-
waard en grote delen worden nu als natuurreservaat beheerd. De bo-
dem is er doorgaans veel voedselarmer dan in de hoger geciteerde
voorbeelden en de overgang naar de natte heide is aanwezig. Hele
mooie voorbeelden zijn de valleien van de Zijpbeek en de Zwarte Beek.
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figuur 20 - Moeras.

Andere

Andere natuurbehoudsobjecten zoals bossen , rivieren en vijvers wor-
den elders in deze brochure besproken. Vermeldenswaard zijn verder
enkele kleine gebieden met droge schrale maar soortenrijke graslan-
den op zure of kalkrijke bodem. Plaatselijk wordt ook grote aandacht
besteed aan struweelvegetaties, ruigtes en zomen. Meer en meer zijn
er ook initiatieven om aan het Vlaamse landschap de nodige ecologi-
sche infrastructuur terug te geven : hagen, bomenrijen, soortenrijke
wegbermen, kleine poelen, ...

6.2.  Bosfauna

Het bosecosysteem is een verblijfplaats van talrijke diersoorten. Som-
mige zijn sterk bedreigd, vele zijn vrij algemeen en nog anderen zijn
zo talrijk dat zij schade aan gewassen en bossen kunnen toebrengen.
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In Vlaanderen zijn de meeste hogere diersoorten beschermd. Zo mo-
gen bijna alle vogelsoorten van de E.G. niet worden gevangen, ver-
stoord, vervoerd of levend of dood gehouden (Koninklijk besluit van
1981). Uitzonderingen zijn vogels die schade kunnen veroorzaken,
jachtwild (zie verder) en enkele soorten die als pluimvee of huisdier
worden gehouden. Exotische vogels die niet inheems zijn in de E.G.
en zeldzaam of bedreigd zijn, worden beschermd door de Conventie
van Washington. Ook vele zoogdieren, zoals vleermuizen,
insecteneters en sommige roofdieren, zijn door een Koninklijk besluit
(van 1980) beschermd.

figuur 21 - Vleermuis.

Hetzelfde geldt voor alle reptielen en amfibieën en vele vissen, insecten
en sommige andere ongewervelden.
De diersoorten die zeldzaam en/of bedreigd zijn in hun voortbestaan
danken dit meestal aan een verlies van biotopen en dit zowel kwalita-
tief als kwantitatief. Vlaanderen is immers een zeer dichtbevolkte land-
streek. Er is dus relatief weinig ruimte voor groenzones. Met het in-
voeren van het Bosdecreet is de multifunctionaliteit van bossen en
met name de ecologische functie alvast erkend.
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Op de beschermingswetten wordt toegezien door de politiediensten
(de Federale Politie en Douane), maar ook door ambtenaren van de
afdeling Bos & Groen en de afdeling Natuur. Deze laatsten proberen
ook bossen en natuurterreinen zodanig te beheren dat zeldzame die-
ren en planten er maximale ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

6.3. Jacht

Sommige algemenere soorten kunnen zoveel schade veroorzaken dat
overwogen kan worden ze te bejagen. Op sommige andere soorten
wordt nog gejaagd vanwege de traditie. Het meest voorkomende jacht-
wild in Vlaanderen zijn Konijn, Haas, Ree, Vos, Fazant, Patrijs, Hout-
duif en plaatselijk Wilde eend.
Edelhert, Damhert en Wild zwijn komen, tenzij zeer plaatselijk, in Vlaan-
deren niet voor. Het enige �grofwild� van betekenis is het Ree. Om
hierop te jagen moet een afschotplan worden ingediend, waarop o.a.
staat vermeld hoeveel Reeën er in het jachtgebied voorkomen, en
hoeveel het geplande afschot is. Als dit plan, na eventuele wijzigingen
is goedgekeurd mag pas op de betreffende soort worden gejaagd.

figuur 22 - Ree.
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Zo werden in de jachtseizoenen 1995-1996 en 1996-1997 afschot-
plannen goedgekeurd voor respectievelijk 3.099 en 3.233 Reeën. Daar-
van werden er in 1995-1996 slechts 1.630 geschoten. De jager heeft
dikwijls liever een hogere wildstand dan de bosbouwer. Men is echter
niet verplicht het volledige quotum te bejagen. Ook wordt niet elk afschot
doorgegeven aan de afdeling Bos & Groen. Deze ambtenaren houden
echter het afschot en de schade aan bosbestanden nauwlettend in de
gaten.

Een grote ommekeer in de jachtwetgeving was het Jachtdecreet van
1991. Vernieuwend was naast de afschotplannen voor grofwild o.a.
een subsidieregeling voor wildbeheereenheden (WBE�s), samenwer-
kingsverbanden tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk be-
grensd gebied. Het is de bedoeling van de overheid dat daardoor over
een groter oppervlak een planmatiger wildbeheer wordt gevoerd. Ook
met de belangen van derden zoals boeren, recreanten en natuur-
behoudsverenigingen, wordt mits overleg meer rekening gehouden.
Begin 1997 waren er reeds meer dan 175 WBE�s opgericht, die onge-
veer 85 % van de bejaagbare oppervlakte (ongeveer 800.000 ha) in
beheer hebben. Dat wil zeggen dat het grootste deel van de 12.700
jagers (seizoen 1996-1997) zich vrijwillig aansloten.
Om een jachtverlof te bekomen moet men o.a. slagen voor het jacht-
examen, dat zowel de theoretische als de praktische kennis test van
de jager in spe. Zowel wetgeving, fauna, natuurbehoud, wapens en
munitie behoren tot de te kennen leerstof. Dit garandeert dat de jager
voorbereid is op zijn taak als wildbeheerder.

6.4. Beleid en beheer van de binnen of -zoetwatervisserij

De hengelsport is een veel beoefende vrijetijdsbesteding binnen het
Vlaamse Gewest. Hengelaars vormen een omvangrijke groep. De
hengelaars hebben een dubbele relatie tot het milieubeleid: enerzijds
is er voldoende zuiver water en vis nodig om deze hobby te beoefenen,
anderzijds vormt de hengelsport een bepaalde belasting voor het milieu.
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De relatie van de visserij met de andere sectoren spreekt voor zich:
het water, de bodem, de oevers en andere structuren bepalen de
kwaliteit van de visserij. Het beleid inzake de binnenvisserij maakt
eveneens deel uit van het natuurbeleid en is daardoor gericht op het
behoud van de biodiversiteit en de bescherming van natuurwaarden
in en om het viswater. De doelstelling van het beleid is te komen tot
een duurzame bevissing op de beschikbare hengelwaters voor een zo
groot mogelijke groep hengelaars, door de integratie van uiteenlopende
technieken, zonder daarbij het milieu, de natuur en andere
recreatievormen in het gedrang te brengen.
Om tot een betere bescherming van de autochtone visstanden te komen
en de hengelaars beter te betrekken bij de uitvoering van het beleid en
bij het natuur en waterbeleid, worden vormen van medebeheer
onderzocht en ontwikkeld.

Het visserijfonds is het instrument van de overheid om het doelgroepen-
beleid te voeren ten aanzien van hengelaars in de openbare waters.
Daar waar het Visserijfonds als opdracht heeft de inkomsten van de
visverloven te beheren, hebben de 5 Provinciale Visserijcommissies,
die in iedere provinciehoofdplaats zetelen, als eerste taak de belangen
van de hengelaars in verband met de visserij te verdedigen. Ze dienen
ook als overlegorgaan tussen de hengelaar en de overheid. Daarnaast
staan zij in voor het beheer van de openbare provinciale viswaters en
verlenen ze hun medewerking voor de aanwending van de gelden en
de mogelijkheden van het Visserijfonds.
Vroeger gebeurden visuitzettingen bijna volledig ten behoeve van de
hengelsport. Nu gebeurt dit steeds meer in het kader van een ecologisch
verantwoord en planmatig visstandbeheer. Vissoorten worden uitgezet
die bepaalde wateren niet meer kunnen bereiken omwille van fysische
belemmeringen of die zich door veranderde omgevingfactoren niet meer
kunnen voortplanten. De uitzettingen gebeuren volgens een
herbepotingsplan per provincie. Over een tijdspanne van 1993 tot 1999
werden de volgende vissoorten uitgezet: 163.327 kg blankvoorn,
rietvoorn 20.070 kg, 37.507 kg zeelt, 2.484 kg baars, 7.984 kg snoek,
1.531kg glasaal, 39.422kg paling, 50.223kg winde, 3.690kg karper,
388.100 stuks riviergrondel, 12.723 kg kroeskarper, 82.000 stuks
kopvoorn, 24.300 stuks bittervoorn, 11.300 kg regenboogforel.
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Daarnaast wordt er naar een verbetering van de structurele kwaliteit
van het biotoop, migratiebevordering, hermeandering, aanleg van paai-
en schuilplaatsen onderzoek gedaan enz.

In 2000 werden er ongeveer 70.000 visverloven verkocht, nodig om in
openbare wateren te vissen. Naar schatting zijn er circa 250.000
hengelaars actief in de hengelsport in Vlaanderen. De belangrijkste
hengelplaatsen zijn 50 % kanalen, 30 % vijversystemen (winningsputten
van zand, klei, grint, kreken, oude meanders), 10 % rivieren en beken
en 10 % Polderwaters.
Wie wil vissen in openbare waters moet in het bezit zijn van een geldig
visverlof.
De wetgeving bepaalt waar al of niet mag gevist worden. Hierop wordt
toegezien door bos- en natuurwachters.

figuur 23 - Visser.
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Bijlage

Pro silva principes

1. Bomen moeten oud kunnen worden.

2. De basis van het  bosecosysteem bestaat uit inheemse
boomsoorten.

3. Het bos moet een gevarieerde structuur hebben.

4. Zelfregulerende processen vormen de basis van deze bos-
bouw.

5. Bij de houtwinning moet zo weinig mogelijk schade aangericht
worden.

6. Kleine elementen met een hoge natuurbehoudswaarde moe-
ten behouden worden en indien nodig een aangepast beheer
krijgen.

7. Kaalslagen veroorzaken ernstige verstoringen van het
bosecosysteem en moeten vermeden worden.

8. Een natuurgetrouw beheerd bos bevat dood hout.

9. Mechanische of biologische bestrijding van ongewenste vege-
tatie verdient de voorkeur boven chemische.


