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I. Bosuitbreiding als bouwsteen 
voor het lokaal klimaat- en 
biodiversiteitsbeleid
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ECOLOGISCHE & 
KLIMATOLOGISCHE WAARDE

BRON VAN 
DUURZAME 

GRONDSTOFFEN

ONTSPANNING

Presentator
Presentatienotities
Bossen zijn ontzettend belangrijk voor het milieu en de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze filteren de lucht die we inademen, werken als een natuurlijke airco, herbergen talrijke plant- en diersoorten, zorgen voor ontspanning en leveren hernieuwbare grondstoffen zoals hout op.Ecologische waarde = bossen vormen de bakermat van de biodiversiteit; het is een toevluchtsoord voor dieren en planten.Bron van duurzame grondstoffen = Bij duurzaam beheer van bossen is hout een milieuvriendelijke product dat in ons dagdagelijkse leven niet weg te denken is.Ontspanning = COVID heeft de burger massaal zijn achtertuin laten herontdekken. Bossen vormen een plek om te ontspannen, te sporten of om simpelweg te genieten van de natuurpracjt. Quote van David Attenborough vat het mooi samen: "It seems to me that the natural world is the greatest source of excitement; the greatest source of visual beauty; the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living."
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Bossen zijn ontzettend belangrijk voor het milieu en de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze filteren de lucht die we inademen, werken als een 
natuurlijke airco, herbergen talrijke plant- en diersoorten, zorgen voor ontspanning en leveren hernieuwbare grondstoffen zoals hout op. 
 
Ecologische waarde = bossen vormen de bakermat van de biodiversiteit; het is een toevluchtsoord voor dieren en planten. 
Bron van duurzame grondstoffen = Bij duurzaam beheer van bossen is hout een milieuvriendelijke product dat in ons dagdagelijkse leven niet 
weg te denken is. 
Ontspanning = COVID heeft de burger massaal zijn achtertuin laten herontdekken. Bossen vormen een plek om te ontspannen, te sporten of om 
simpelweg te genieten van de natuurpracjt.  
 
Quote van David Attenborough vat het mooi samen: "It seems to me that the natural world is the greatest source of excitement; the greatest 
source of visual beauty; the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living."
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Bosbeleid Provincie Antwerpen

MEER, BETER EN 
GEZONDER BOS DE BOSGROEPEN

PROVINCIALE 
GROENDOMEINEN 

EN PARKEN

Presentator
Presentatienotities
Het bosbeleid van de provincie Antwerpen is gestoeld op drie pijlersMeer, beter en gezonder bosOnze provinciale groendomeinen en parkenDe Bosgroepen
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Het bosbeleid van de provincie Antwerpen is gestoeld op drie pijlers 
 
Meer, beter en gezonder bos 
Onze provinciale groendomeinen en parken 
De Bosgroepen
 



MEER, BETER EN 
GEZONDER BOS

Meer = 150ha
Beter = FEN
Gezonder = NBP

Presentator
Presentatienotities
Meer, beter en gezonder bosAls provincie willen we niet alleen meer bos, dichtbij en toegankelijk voor iedereen, we streven ook naar beter bos. Want een gezond, gevarieerd bos is beter bestand tegen de klimaatverandering en tegen ziektes. Het zijn bovendien hotspots van biodiversiteit, waar verschillende plant- en diersoorten een thuis vinden.Door onze bossen met elkaar te verbinden en groter te maken, waken we over het grotere geheel en gaan we versnippering tegen. Verschillende bossen zijn immers eilandjes in het landschap geworden, onder andere door verstedelijking en intensievere landbouw.MEER = streven naar 150 ha meer bos als provinciale overheidBETER = Landschappelijke en natuurlijke verbindingen tussen bestaande boskernen gestoeld op het zogehete Functioneel Ecologisch NetwerkGEZONDER = Opmaak en uitvoering van de natuurbeheerplannen.
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Meer, beter en gezonder bos 
Als provincie willen we niet alleen meer bos, dichtbij en toegankelijk voor iedereen, we streven ook naar beter bos. Want een gezond, gevarieerd 
bos is beter bestand tegen de klimaatverandering en tegen ziektes. Het zijn bovendien hotspots van biodiversiteit, waar verschillende plant- en 
diersoorten een thuis vinden. 
Door onze bossen met elkaar te verbinden en groter te maken, waken we over het grotere geheel en gaan we versnippering tegen. Verschillende 
bossen zijn immers eilandjes in het landschap geworden, onder andere door verstedelijking en intensievere landbouw. 
 
MEER = streven naar 150 ha meer bos als provinciale overheid 
 
BETER = Landschappelijke en natuurlijke verbindingen tussen bestaande boskernen gestoeld op het zogehete Functioneel Ecologisch Netwerk 
 
GEZONDER = Opmaak en uitvoering van de natuurbeheerplannen. 

 



PROVINCIALE 
GROENDOMEINEN 

EN PARKEN

Presentator
Presentatienotities
Provinciale Groendomeinen en ParkenOnthaasten, genieten en beleven kan in 16 stukjes bos, park, natuur, heide of kasteeldomein, die het provinciebestuur beheert en aanbiedt. Onze groendomeinen en parken omvatten vaak grote stukken bos met ruimte voor recreatie en beleving: speelbossen, wandel- en fietspaden, speelvijvers,… . In totaal voor zo’n 1700 ha aan gebieden.Provinciale bosuitbreiding – als organisatie focussen we voor onze eigen bosuitbreiding (we streven naar 150 ha) vooral rond de bestaande groendomeinen & parken. Zo verhogen we de oppervlaktes van de bestaande boskernen, zorgen we voor meer verbindingen tussen de kernen en is er ook meer ruimte om er van te genieten.
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Provinciale Groendomeinen en Parken 
Onthaasten, genieten en beleven kan in 16 stukjes bos, park, natuur, heide of kasteeldomein, die het provinciebestuur beheert en aanbiedt. Onze 
groendomeinen en parken omvatten vaak grote stukken bos met ruimte voor recreatie en beleving: speelbossen, wandel- en fietspaden, 
speelvijvers,… . In totaal voor zo’n 1700 ha aan gebieden. 
 
Provinciale bosuitbreiding – als organisatie focussen we voor onze eigen bosuitbreiding (we streven naar 150 ha) vooral rond de bestaande 
groendomeinen & parken. Zo verhogen we de oppervlaktes van de bestaande boskernen, zorgen we voor meer verbindingen tussen de kernen 
en is er ook meer ruimte om er van te genieten.
 



DE BOSGROEPEN

20 medewerkers
6365 leden
23156 ha
4.000.000 EUR

Presentator
Presentatienotities
Ondersteuning private boseigenaarsDe BOSGROEPEN (een team van 20 medewerkers in onze provincie verdeeld over drie bosgroepen) ondersteunen de private boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos en het herstel van boshabitats. Elke boseigenaar kan er gratis en vrijblijvend aansluiten. Een bosgroep is een partner die advies op maat geeft, opleidingen organiseert en helpt met de opmaak van natuurbeheerplannen en beheerwerken. Op die manier streven de Bosgroepen naar duurzaam bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtproductie.  De Bosgroepen in Vlaanderen vertegenwoordigen meer dan 13.000 leden die samen bijna 60.000 ha bos beheren.In de provincie Antwerpen zijn 6365 private eigenaars lid van de bosgroep. Samen beheren zij meer dan 23156 ha bos (15830 privaat + 7325 openbaar).Om dit mogelijk te maken zorgt is het provinciaal budget gedurende deze legislatuur voor de bosgroepen 4 miljoen euro. 
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Ondersteuning private boseigenaars 
De BOSGROEPEN (een team van 20 medewerkers in onze provincie verdeeld over drie bosgroepen) ondersteunen de private boseigenaars bij het
duurzaam beheer van hun bos en het herstel van boshabitats. Elke boseigenaar kan er gratis en vrijblijvend aansluiten. Een bosgroep is een 
partner die advies op maat geeft, opleidingen organiseert en helpt met de opmaak van natuurbeheerplannen en beheerwerken. Op die manier 
streven de Bosgroepen naar duurzaam bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtproductie.   
 
De Bosgroepen in Vlaanderen vertegenwoordigen meer dan 13.000 leden die samen bijna 60.000 ha bos beheren. 
 
In de provincie Antwerpen zijn 6365 private eigenaars lid van de bosgroep. Samen beheren zij meer dan 23156 ha bos (15830 privaat + 7325 
openbaar). 
 
Om dit mogelijk te maken zorgt is het provinciaal budget gedurende deze legislatuur voor de bosgroepen 4 miljoen euro. 
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Presentator
Presentatienotities
De ondersteuning kan gaan van een eerste hulp tot effectief de opmaak van een natuurbeheerplan.Eerste hulp voor de boseigenaarsNatuurbeheerplan, iets voor mij?
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De ondersteuning kan gaan van een eerste hulp tot effectief de opmaak van een natuurbeheerplan. 
 
Eerste hulp voor de boseigenaars 
Natuurbeheerplan, iets voor mij? 
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NIEUW Bosbeleid Provincie 
Antwerpen

4 nieuwe medewerkers
+/- 1.000.000 EUR
BospotentiekaartDE BOSGROEPEN 

VOOR LOKALE 
BESTUREN

Presentator
Presentatienotities
Bosuitbreiding staat ook hoog op de agenda bij jullie, de steden en gemeenten.De doelstellingen voor lokale besturen zijn hoog, er is veel druk en noodzaak om bestaande bossen te beschermen, uit te breiden en nieuwe bossen aan te planten. Maar hoe kunnen deze doelstellingen nu ook effectief meer bomen in de grond betekenen? Een belangrijke schakel in het proces zijn: kennis, personeel en tijd. MAAR lokale besturen hebben zoveel taken en doelstellingen, dat er vaak te weinig personeel en tijd is om dit effectief allemaal uit te voeren. Daarom willen wij als provincie de lokale besturen ondersteunen met het realiseren van de beleidsdoelstellingen voor meer bos én zorgen voor een beheer op lange termijn. Ontzorgen!Om dit te doen gebruiken we wat er is:De kennis en knowhow van de Bosgroepen bundelen we tot een nieuw provinciaal aanbod aan lokale besturen.
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Bosuitbreiding staat ook hoog op de agenda bij jullie, de steden en gemeenten. 
 
De doelstellingen voor lokale besturen zijn hoog, er is veel druk en noodzaak om bestaande bossen te beschermen, uit te breiden en nieuwe 
bossen aan te planten. Maar hoe kunnen deze doelstellingen nu ook effectief meer bomen in de grond betekenen?  
 
Een belangrijke schakel in het proces zijn: kennis, personeel en tijd. MAAR lokale besturen hebben zoveel taken en doelstellingen, dat er vaak te 
weinig personeel en tijd is om dit effectief allemaal uit te voeren.  
 
Daarom willen wij als provincie de lokale besturen ondersteunen met het realiseren van de beleidsdoelstellingen voor meer bos én zorgen voor 
een beheer op lange termijn. Ontzorgen! 
 
Om dit te doen gebruiken we wat er is: 
De kennis en knowhow van de Bosgroepen bundelen we tot een nieuw provinciaal aanbod aan lokale besturen. 
 

 



13 - 28/09/2021

Nieuw beleidskader

Van A(anplant) tot Z(orgeloos) beheer

Bebossen? Bel jouw Bosgroep

Presentator
Presentatienotities
Zo zorgen we voor een nieuw beleidskader specifiek gericht op het gehele proces van A(anplant) tot een Z(orgeloos) beheer.Karolien zal hier zodadelijk dieper op ingaan.Maar de belangrijkste boodschap van vanavond: Heb je een vraag over bos, bosuitbreiding of bosbeheer? Bel jouw bosgroep!
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Zo zorgen we voor een nieuw beleidskader specifiek gericht op het gehele proces van A(anplant) tot een Z(orgeloos) beheer. 
 
Karolien zal hier zodadelijk dieper op ingaan. 
 
Maar de belangrijkste boodschap van vanavond: Heb je een vraag over bos, bosuitbreiding of bosbeheer? Bel jouw bosgroep!
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Presentator
Presentatienotities
Onze vier nieuwe medewerkers zijn hier vanavond ook aanwezig. Ik geef hen graag even één voor één het woord.
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Onze vier nieuwe medewerkers zijn hier vanavond ook aanwezig. Ik geef hen graag even één voor één het woord. 
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II. Bosuitbreiding in de praktijk –
van A(anplant) tot Z(orgeloos) beheer
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Meer dan ooit nu inzetten op meer 
bos vb. drempels wegwerken, extra 

financiering, ...

PLANT-
FEEST

Visie op langere termijn!
Overleg en participatie

Opvolging en 
ondersteuning!

Bijdrage vanuit de gemeente
1.000€/project







1. Vertrekken van bestaande standaardkaarten met scoresysteem van prioriteit

 Als doorsnede van verschillende inhoudelijke kaarten 

(HAG, natura2000, open habitats, 
bebouwde ruimtes, …)

 Na toepassen van scoresysteem vb. nabij bos, hoofdbestemming groen/bos, 
in zoekzone SBZ, …

⇒ Potentiële bebossingsopties vanuit analyse Provant, ANB, Departement 
omgeving

2. Daarna maatschappelijk afstemmen met de partners

 Checken op realiteitszin

 Lokale kennis, visie en expertise benutten

BOSKANSENKAART

Stap 1: Kaartanalyse per gemeente



Stap 1 - Kaartanalyse

Boskansenkaart

Beleidsinstrument

Korte én lange termijn



BOSKANSENKAART + NOTA

Openbare eigendommen als basis

Uitgebreide kaartanalyse + realiteitscheck

Via gebiedsgerichte en strategische projecten

Presentator
Presentatienotities
als verbindingals versterking van robuust klimaatweerbaar bosals speelbos/stadsrandbosbinnen SBZMeenemen in aankoopbeleid en vergunningsbeleid
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als verbinding 
als versterking van robuust klimaatweerbaar bos 
als speelbos/stadsrandbos 
binnen SBZ 
Meenemen in aankoopbeleid en vergunningsbeleid
 



Realisatie door Aanpak

 ANB, Provincie Antwerpen, Bos+, Natuurpunt,..

 Openbare besturen via Bosgroepen

 Particulieren via Bosgroepen

 zelf aan de slag op gemeentelijk eigendom

 aankoop gronden (projectoproep 

Vlaanderen)

 ondersteunen private eigenaars
(aanmoedigen, financieel, logistiek, …)

Realisatie van SDG doelstellingen binnen gemeentelijk beleid
 maatschappelijk doel: groene woon/leefomgeving realiseren

 ecologisch doel: CO2 captatie, boscomplexen verbinden/versterken, ontsnippering, 

luchtkwaliteit, waterretentie, erosiebestrijding, klimaatregulatie,.. 

 landschapskwaliteit bevorderen

BOSKANSENKAART + NOTA



Stap 2: Zoeken naar financiering
1. Raming budget: 

a. Uitgaven: aankoop grond, vergoeding beëindiging pacht, kosten inrichting terrein, 
kosten aanplant, onderhoudskosten

b. Inkomsten: subsidies aankoop en bebossing, zoeken bijkomende sponsoring 

2. Subsidiekanalen voor openbare besturen
a. Aankoopsubsidies te bebossen gronden (Vlaamse Overheid)

b. Bebossingssubsidies (Vlaamse Overheid) 
a. Voorwaarden en vergoeding afhankelijk 

van gewestplanbestemming (HAG)
c. Klimaatbossenfonds (BOS+)

3. Opmaak en opvolging subsidiedossier:
a. Simulator op www.bosteller.be/subsidies

http://www.bosteller.be/subsidies


Stap 3: Administratie &  Vergunningen



Stap 4: Juiste boom op juiste plaats



Stap 5: Plantgoed



Stap 6: Plantfeest

Participatief traject

Lokale verenigingen, scholen,… 

Specifieke doelstelling (speelbos,…)



Stap 7: Nazorg

1. Zorg voor het jonge bos

2. Opvolging subsidiedossier 

3. Ondersteuning opmaak natuurbeheerplan 

4. Link met andere lokale projecten

Presentator
Presentatienotities
Zorg voor het jonge bosControle of aanplanting goed aanslaatVrijstellen jonge aanplant, maaien �kruidachtige vegetatie gedurende aantal jarenBegeleiding bij het beheer van het jonge bos2. Opvolging subsidiedossier 3. Ondersteuning bij opmaak natuurbeheerplan indien nodig4. Link met andere lokale projecten mogelijk
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Zorg voor het jonge bos 
Controle of aanplanting goed aanslaat 
Vrijstellen jonge aanplant, maaien  
kruidachtige vegetatie gedurende aantal jaren 
Begeleiding bij het beheer van het jonge bos 
2. Opvolging subsidiedossier  
3. Ondersteuning bij opmaak natuurbeheerplan indien nodig 
4. Link met andere lokale projecten mogelijk 

 



Enkele plantacties nieuw bos uitgelicht!
Hoogstraten, Turnhout, 
Herentals,.. 

13,9 ha nieuw bos

Meerhout, Herenthout,..

1,70 ha nieuw 
bos

Stad Antwerpen, Kapellen, 
Wuustwezel, Brecht, Zoersel, 
Boechout, Bornem, Ranst, Putte, 
Nijlen, Berlaar, Hove, Schelle,..

17,7 ha nieuw bos



De Bosgroepen = het aanspreekpunt 
voor private en openbare eigenaars
= van (A)dministratie tot (Z)orgeloos
beheer

Aan de slag!

Presentator
Presentatienotities
Dan geef ik nu graag het woord aan gedeputeerde Luk Lemmens.
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Dan geef ik nu graag het woord aan gedeputeerde Luk Lemmens.
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III. Bosuitbreiding lokaal en 
mondiaal

Presentator
Presentatienotities
Als gedeputeerde bevoegd voor Gebiedsgerichte Werking en Mondiaal Beleid licht ik toe hoe bosuitbreiding en -bescherming ook in deze beleidsdomeinen integraal deel uitmaken.
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Als gedeputeerde bevoegd voor Gebiedsgerichte Werking en Mondiaal Beleid licht ik toe hoe bosuitbreiding en -bescherming ook in deze 
beleidsdomeinen integraal deel uitmaken. 

 



GEBIEDSPROGRAMMA DE 
ZUIDRAND

8 Gemeenten
1 Strategisch Project
10 jaar werking
1 Streekvereniging
27 fiets- en wandellussen

Gebiedsgericht beleid - De Zuidrand

Presentator
Presentatienotities
Ik trek van wal met de Zuidrand, een gebiedsgericht programma dat zich sedert 10 jaren focust op de zuidelijke rand van Antwerpen, mijn achtertuin bij wijze van spreken. De focus ligt daarbij op het behoud en de versterking van de open ruimte en het natuurlijk landschap zodat er een aaneengesloten en beleefbare open ruimte in de zuidelijke rand van Antwerpen ontstaat. �De Zuidrand omvat 8 gemeenten (Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel).�Daarnaast loopt er ook een strategisch project, met name BORAZ = beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand�en is er een streekvereniging actief (De Zuidrand) die zich vooral richt op cultuur, erfgoed en toerisme.Met maar liefst 27 fiets- en wandellussen heeft dit gebied immers ook op recreatief vlak veel te bieden. Dus naast thema’s gerelateerd aan ruimte en leefmilieu zoals versterking van de open ruimte, water- en groenbeleid, waaronder bosbeleid, staan deze thema’s ook op de agenda:Streekidentiteit Samenwerking tussen overheden en stakeholdersUitbouw van onroerend en cultureel erfgoedUitbouw van het toeristisch-recreatief potentieel Vandaag focussen we op de bosuitbreiding.	 
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Ik trek van wal met de Zuidrand, een gebiedsgericht programma dat zich sedert 10 jaren focust op de zuidelijke rand van Antwerpen, mijn 
achtertuin bij wijze van spreken. 
  
De focus ligt daarbij op het behoud en de versterking van de open ruimte en het natuurlijk landschap zodat er een aaneengesloten en 
beleefbare open ruimte in de zuidelijke rand van Antwerpen ontstaat.  
 
De Zuidrand omvat 8 gemeenten (Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel). 
 
Daarnaast loopt er ook een strategisch project, met name BORAZ = beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand 
 
en is er een streekvereniging actief (De Zuidrand) die zich vooral richt op cultuur, erfgoed en toerisme. 
Met maar liefst 27 fiets- en wandellussen heeft dit gebied immers ook op recreatief vlak veel te bieden. 
  
Dus naast thema’s gerelateerd aan ruimte en leefmilieu zoals versterking van de open ruimte, water- en groenbeleid, waaronder bosbeleid, staan 
deze thema’s ook op de agenda: 
Streekidentiteit  
Samenwerking tussen overheden en stakeholders 
Uitbouw van onroerend en cultureel erfgoed 
Uitbouw van het toeristisch-recreatief potentieel 
  
Vandaag focussen we op de bosuitbreiding.  
  

 



Presentator
Presentatienotities
Een zeer concreet voorbeeld van het bosuitbreidingsprogramma in de Zuidrand is de ‘bron van de Molenbeek’ in Boechout, ook gekend als de Beggelbeek. Dit brongebied heeft een oppervlakte van 7 ha. Om dit gebied te vrijwaren en te ontwikkelen zorgen de gemeente Boechout, het Vlaams departement Omgeving én de provincie voor de aankoop en inrichting van het gebied. Deze voormalige paardenweides bezitten een groot potentieel om te ontwikkelen tot een deel natte natuur en een voedselbos (bv. Boomgaard met fruit; struiken met bessen etc.) rondom het kwelgebied. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om water langer vast te houden, maar zorgt ook voor een toename van de biodiversiteit.  Daarnaast is er plaats voor zachte recreatie voor jong en oud door het voorzien van speelplekken en wandelpaden.�
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Een zeer concreet voorbeeld van het bosuitbreidingsprogramma in de Zuidrand is de ‘bron van de Molenbeek’ in Boechout, ook gekend als de 
Beggelbeek.  
 
Dit brongebied heeft een oppervlakte van 7 ha. Om dit gebied te vrijwaren en te ontwikkelen zorgen de gemeente Boechout, het Vlaams 
departement Omgeving én de provincie voor de aankoop en inrichting van het gebied. 
  
Deze voormalige paardenweides bezitten een groot potentieel om te ontwikkelen tot een deel natte natuur en een voedselbos (bv. Boomgaard 
met fruit; struiken met bessen etc.) rondom het kwelgebied. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om water langer vast te houden, maar zorgt 
ook voor een toename van de biodiversiteit. 
  
 Daarnaast is er plaats voor zachte recreatie voor jong en oud door het voorzien van speelplekken en wandelpaden. 

 



Coördinatie
Experten
Uitvoering
Financiering

Presentator
Presentatienotities
Vanuit onze rol als bovenlokale overheid coördineren we via het gebiedsprogramma’s de doelstellingen van de lokale besturen en geven we ondersteuning bij de uitvoering ervan.Kortom,We zorgen voor coördinatieen het effectief uitvoeren van de werkzaamheden in nauwe samenwerking met de gemeente en andere actoren.Daartoe stellen we experten ter beschikking Waar nodig zorgen we bij cruciale dossiers voor cofinanciering. Het proces dat we lopen in de Molenbeekbron in Boechout geeft dit heel mooi weer:Stap 1 – De opmaak van een volledig inrichtingsplan van de vallei met de Bosgroep, onze provinciale dienst Integraal Waterbeleid en de lokale afdeling van Natuurpunt.Stap 2 - Hulp bij het indienen van het aankoopdossier bij het Vlaams departement OmgevingStap 3 – Voor deelgebieden waar cofinanciering vereist is kunnen we als provincie zorgen voor een mogelijke financiële ondersteuning.Stap 4 – Effectieve inrichting van de percelen via de Bosgroep (voor bebossing) en via het Regionaal Landschap (voor natuur en beleving).�
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Vanuit onze rol als bovenlokale overheid coördineren we via het gebiedsprogramma’s de doelstellingen van de lokale besturen en geven we 
ondersteuning bij de uitvoering ervan. 
Kortom, 
We zorgen voor coördinatie 
en het effectief uitvoeren van de werkzaamheden in nauwe samenwerking met de gemeente en andere actoren. 
Daartoe stellen we experten ter beschikking  
Waar nodig zorgen we bij cruciale dossiers voor cofinanciering. 
  
Het proces dat we lopen in de Molenbeekbron in Boechout geeft dit heel mooi weer: 
Stap 1 – De opmaak van een volledig inrichtingsplan van de vallei met de Bosgroep, onze provinciale dienst Integraal Waterbeleid en de lokale 
afdeling van Natuurpunt. 
Stap 2 - Hulp bij het indienen van het aankoopdossier bij het Vlaams departement Omgeving 
Stap 3 – Voor deelgebieden waar cofinanciering vereist is kunnen we als provincie zorgen voor een mogelijke financiële ondersteuning. 
Stap 4 – Effectieve inrichting van de percelen via de Bosgroep (voor bebossing) en via het Regionaal Landschap (voor natuur en beleving). 
 
 

 



GEBIEDSPROGRAMMA 
KLEINE NETE

13 Gemeenten
1 Strategisch Project
4 Klimaatprogramma’s
13x13 ha bos
1 kandidaat Landschapspark

Presentator
Presentatienotities
Een ander gebiedsprogramma waar bosuitbreiding hoog op de agenda staat is gebied van de vallei van de Kleine Nete. �Vertrekkend vanuit Dessel, over Geel tot Lier waar de Kleine Nete samenvloeit met de Grote Nete, loopt deze vallei door 13 gemeenten.  De vallei van de Kleine Nete vormt een zeer belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. �Via een sterke samenwerking tussen onze gouverneur Cathy Berx en mijn collega Jan De Haes zorgen we voor een optimale inrichting van de vallei voor water, natuur, bos, erfgoed, landbouw en recreatie. De vallei van de Kleine Nete zal zich de volgende jaren nog verder ontplooien tot een levendig en klimaatrobuust gebied.  Het eerste strategisch project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete” werd erkend voor zijn mooie resultaten en kreeg een verlenging van 3 jaar. �Binnen dit verlengde strategisch project werken de Vlaamse overheid, de provincie, steden en gemeenten en middenveldorganisaties verder samen aan deze doelstellingen via 4 klimaatprogramma’s.
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Een ander gebiedsprogramma waar bosuitbreiding hoog op de agenda staat is gebied van de vallei van de Kleine Nete.  
 
Vertrekkend vanuit Dessel, over Geel tot Lier waar de Kleine Nete samenvloeit met de Grote Nete, loopt deze vallei door 13 gemeenten.  
  
De vallei van de Kleine Nete vormt een zeer belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen.  
 
Via een sterke samenwerking tussen onze gouverneur Cathy Berx en mijn collega Jan De Haes zorgen we voor een optimale inrichting van de 
vallei voor water, natuur, bos, erfgoed, landbouw en recreatie.  
De vallei van de Kleine Nete zal zich de volgende jaren nog verder ontplooien tot een levendig en klimaatrobuust gebied.  
  
Het eerste strategisch project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete” werd erkend voor zijn mooie resultaten en kreeg een verlenging van 3 
jaar.  
 
Binnen dit verlengde strategisch project werken de Vlaamse overheid, de provincie, steden en gemeenten en middenveldorganisaties verder 
samen aan deze doelstellingen via 4 klimaatprogramma’s.
 



Presentator
Presentatienotities
Eén van deze klimaatprogramma’s is het programma rond bebossen en groenblauw dooraderen van de vallei.Dit programma strekt zich uit over het gehele grondgebied van de 13 gemeenten en heeft tot doel een effectieve uitbreiding van het bosareaal.�We zorgen voor een versterkt netwerk van kleine landschapselementen en realiseren met het programma “13 x 13” voor elk van de 13 gemeenten 13 ha nieuw bos (samen 169 ha) en leggen we in totaal 13 km nieuw houtkanten aan.Onze provinciale dienst duurzaam milieu en natuurbeheer (DMN), de regionale landschappen én de bosgroepen zijn trekker.  
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Eén van deze klimaatprogramma’s is het programma rond bebossen en groenblauw dooraderen van de vallei. 
Dit programma strekt zich uit over het gehele grondgebied van de 13 gemeenten en heeft tot doel een effectieve uitbreiding van het bosareaal.
 
We zorgen voor een versterkt netwerk van kleine landschapselementen en realiseren met het programma “13 x 13” voor elk van de 13 
gemeenten 13 ha nieuw bos (samen 169 ha) en leggen we in totaal 13 km nieuw houtkanten aan. 
Onze provinciale dienst duurzaam milieu en natuurbeheer (DMN), de regionale landschappen én de bosgroepen zijn trekker.  
 



GEBIEDSPROGRAMMA 
GROEN KRUIS

6 Gemeenten en districten
35 km versnipperde ruimte
1 Groene corridor

Presentator
Presentatienotities
Ook in de Antwerpse Noord- en Oostrand werken we via ons gebiedsgericht beleid aan de beleefbare open ruimte.Dit onder de naam van het Groen Kruis (vorm van het gebied van de deelnemende gemeenten). De deelnemende lokale besturen zijn de districten Ekeren, Merksem en Deuren en de gemeenten Schoten, Wommelgem en Wijnegem. �Samen met partners als het Agentschap Natuur en Bos, het Vlaams departement Omgeving en het regionaal landschap De Voorkempen willen we als provincie in de 35 km lange, sterk verstedelijkte, noordoostelijke rand van Antwerpen de open ruimte behouden, versterken en zoveel mogelijk met elkaar verbinden.  Het einddoel? Eén groene corridor creëren die de water- en luchtkwaliteit verhoogt, dieren veiliger laat migreren en de leefbaarheid verbetert voor de bewoners. De uitbreiding van bestaande bossen en aanplant van nieuwe bossen staan hier dan ook hoog op de agenda.
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Ook in de Antwerpse Noord- en Oostrand werken we via ons gebiedsgericht beleid aan de beleefbare open ruimte. 
Dit onder de naam van het Groen Kruis (vorm van het gebied van de deelnemende gemeenten). 
  
De deelnemende lokale besturen zijn de districten Ekeren, Merksem en Deuren en de gemeenten Schoten, Wommelgem en Wijnegem.  
 
Samen met partners als het Agentschap Natuur en Bos, het Vlaams departement Omgeving en het regionaal landschap De Voorkempen willen 
we als provincie in de 35 km lange, sterk verstedelijkte, noordoostelijke rand van Antwerpen de open ruimte behouden, versterken en zoveel 
mogelijk met elkaar verbinden.  
  
Het einddoel? Eén groene corridor creëren die  
de water- en luchtkwaliteit verhoogt,  
dieren veiliger laat migreren  
en de leefbaarheid verbetert voor de bewoners.  
De uitbreiding van bestaande bossen en aanplant van nieuwe bossen staan hier dan ook hoog op de agenda. 

 



Herstel en bescherming van 
bossen in Amazonegebied

Presentator
Presentatienotities
Tot zover de toelichting van hoe we met de gebiedsgerichte programma op een bovenlokaal niveau werken aan bosbescherming en –uitbreiding binnen de grenzen van de provincie Antwerpen.Maar bosbeleid stopt natuurlijk niet aan de provincie- of zelfs landsgrenzen.  Door een nieuwe aanpak van ons provinciaal mondiaal beleid zorgen we ook voor bosbeleid op internationaal niveau. De klimaatverandering is immers een mondiaal problem dat mensen van Noord en Zuid treft.Het beschermen van bossen en het herstellen van de natuurlijke ecosystemen is daarbij hét belangrijkste wapen in deze strijd tegen biodiversiteitsverlies en de klimaatverandering.
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Tot zover de toelichting van hoe we met de gebiedsgerichte programma op een bovenlokaal niveau werken aan bosbescherming en –uitbreiding
binnen de grenzen van de provincie Antwerpen. 
Maar bosbeleid stopt natuurlijk niet aan de provincie- of zelfs landsgrenzen.  
  
Door een nieuwe aanpak van ons provinciaal mondiaal beleid zorgen we ook voor bosbeleid op internationaal niveau. 
  
De klimaatverandering is immers een mondiaal problem dat mensen van Noord en Zuid treft. 
Het beschermen van bossen en het herstellen van de natuurlijke ecosystemen is daarbij hét belangrijkste wapen in deze strijd tegen 
biodiversiteitsverlies en de klimaatverandering.
 



60.000 ha primair woud beschermen

25 ha heraanplant/CO2 compensatie

Vlaamse partner - BOS+

Herstel en bescherming van 
bossen in Amazonegebied

Presentator
Presentatienotities
Hiervoor werken we samen met BOS+, via het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in het kader van cobeheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’ in Peru.Daarbij hebben we volgende doelstellingen naar voor geschoven:We beschermen overzees 60.000 ha tropisch woud, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is.We herstellen jaarlijks 24 ha bomen in het Amazonewoud, goed voor de compensatie van 4000 ton CO2, onze resterende CO2-uitstoot als organisatie.
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Hiervoor werken we samen met BOS+, via het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in het kader van cobeheer van natuurreservaten 
door inheemse gemeenschappen’ in Peru. 
Daarbij hebben we volgende doelstellingen naar voor geschoven: 
We beschermen overzees 60.000 ha tropisch woud, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is. 
We herstellen jaarlijks 24 ha bomen in het Amazonewoud, goed voor de compensatie van 4000 ton CO2, onze resterende CO2-uitstoot als 
organisatie. 
 

 



Presentator
Presentatienotities
Deze aanpak beoogt het herstel van de ecosystemen waarbij we ook werken aan de socio-economische omstandigheden van de lokale bevolking. Het werd immers wetenschappelijk aangetoond dat het herstellen van ecosystemen en bossen i.s.m. de lokale bevolking er toe leidt dat er amper illegale ontbossing is en de gebieden zeer goed beschermd blijven. Een voorbeeld hiervan is de duurzame teelt van nieuwe soorten cacao die beter bestand zijn tegen de veranderende omstandigheden.
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Deze aanpak beoogt het herstel van de ecosystemen waarbij we ook werken aan de socio-economische omstandigheden van de lokale 
bevolking.  
Het werd immers wetenschappelijk aangetoond dat het herstellen van ecosystemen en bossen i.s.m. de lokale bevolking er toe leidt dat er amper
illegale ontbossing is en de gebieden zeer goed beschermd blijven. 
  
Een voorbeeld hiervan is de duurzame teelt van nieuwe soorten cacao die beter bestand zijn tegen de veranderende omstandigheden.
 



Presentator
Presentatienotities
Om steden en gemeenten te laten delen in het provinciale engagement voor een beter klimaat, voor meer en beter bos, in de eigen regio en het globale Zuiden hebben we dit project ook opengesteld voor deelname door lokale besturen uit onze provincie. Zo kunnen de lokale besturen er voor kiezen om bij één of beide acties (beschermen en/of herstellen) aan te sluiten.  Door in te schrijven op het luik CO2-compensatie en herstel kan de gemeente aan CO₂-compensatie doen via bosherstel in het Zuiden zonder zelf een heel nieuw project op te starten  Bovendien kan dit mee opgenomen worden in de gemeentelijke broeikasgasinventaris. Via een aansluiting bij dit project kunnen we samen deze mooie doelstellingen realiseren en onze middelen effectief besteden aan projecten die er toe doen.  Voor ons maakt jullie steun het mogelijk om versneld door te groeien van de pilootfase naar een volledig uitgebouwd project. Drie gemeenten zijn al reeds toegetreden tot dit project (Bonheiden, Hoogstraten en Beerse)
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Om steden en gemeenten te laten delen in het provinciale engagement voor een beter klimaat, voor meer en beter bos, in de eigen regio en het 
globale Zuiden  
hebben we dit project ook opengesteld voor deelname door lokale besturen uit onze provincie.  
Zo kunnen de lokale besturen er voor kiezen om bij één of beide acties (beschermen en/of herstellen) aan te sluiten.  
  
Door in te schrijven op het luik CO2-compensatie en herstel kan de gemeente aan CO₂-compensatie doen via bosherstel in het Zuiden zonder 
zelf een heel nieuw project op te starten  
  
Bovendien kan dit mee opgenomen worden in de gemeentelijke broeikasgasinventaris. 
  
Via een aansluiting bij dit project kunnen we samen deze mooie doelstellingen realiseren en onze middelen effectief besteden aan projecten die 
er toe doen.  
  
Voor ons maakt jullie steun het mogelijk om versneld door te groeien van de pilootfase naar een volledig uitgebouwd project. 
  
Drie gemeenten zijn al reeds toegetreden tot dit project (Bonheiden, Hoogstraten en Beerse)
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Abonneer je op Zuurstof!

http://web.provinciean
twerpen.be/cn/avrml/Z
uurstof

Presentator
Presentatienotities
Wil je op de hoogte blijven van het leefmilieubeleid van de provincie en hoe we jullie als lokale besturen ondersteunen?Abonneer je dan zeker op ons magazine Zuurstof.Je kan de QR code scannen, of later op de link in de presentatie klikken. Een absolute aanrader.
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Wil je op de hoogte blijven van het leefmilieubeleid van de provincie en hoe we jullie als lokale besturen ondersteunen? 
Abonneer je dan zeker op ons magazine Zuurstof. 
 
Je kan de QR code scannen, of later op de link in de presentatie klikken.  
 
Een absolute aanrader. 
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