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Een vierkante meter bos per deelnemer klimaatmars
Het plantseizoen is begonnen. Deze winter komt er zowat 350 hectare bos bij in Vlaanderen.
Echte klimaatbossen zijn dat niet. ‘Daarvoor zijn de oppervlakte en de opslag van koolstof
hier te klein.’
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In Erwetegem gingen dit weekend 6.000 bomen de grond in. Titus Simoens

Er gingen gisteren 6.000 boompjes de grond in Erwetegem (Zottegem).
Daarmee raakte 2 hectare bebost, naar Vlaamse normen een aardig perceel.
De Oost-Vlaamse Bosgroepen trokken er het plantseizoen mee op gang. De
tien Vlaamse Bosgroepen verenigen privé-eigenaars die bos hebben of er
willen aanplanten. Die zijn steeds vaker bereid om een bos aan te planten,
zegt Hans Scheirlinck, de coördinator van de Bosgroep Vlaamse Ardennen.
‘Ze willen iets waardevols nalaten aan hun kinderen en kleinkinderen.’
Tot voor kort schrokken eigenaars er financieel voor terug de stap te zetten.
Scheirlinck: ‘Een bos aanleggen betekende meteen een halvering van de
waarde van je grond. Met de nieuwe subsidieregeling is dat een stuk
aantrekkelijker geworden. Voor een hectare kun je 25.000 euro krijgen,
ongeveer de helft van de waarde van de grond, afhankelijk van de streek.’

Titus Simoens

De Bosgroepen maken deel uit van de Bosalliantie, een
samenwerkingsverband van overheid en middenveld dat tegen 2024 zo’n
4.000 hectare bos moet realiseren. Na jarenlang slabakken komt daar nu
vaart in. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakte onlangs
bekend dat er al 1.000 hectare gevonden is.

‘Een gemengd bos
zal beter bestand zijn tegen
het extreme weer van de toekomst’
Hans Scheirlinck
Coördinator Bosgroep Vlaamse Ardennen

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid (ANB) neemt dit
seizoen dik 132 hectare nieuw bos in 56 gemeenten voor zijn rekening,
boven op de 48,6 ha bos die als compensatie van ontbossing elders dient.

200 voetbalvelden groot

‘De aankoop van de gronden is volop bezig’, laat de woordvoerder van het
ANB, Jeroen Denaeghel, weten. ‘Dat moet nog op toerental komen, de
volgende plantseizoenen zal het bebossingstempo gevoelig hoger liggen.’
Met de inspanningen van de andere partners van de alliantie zou de teller
op 350 hectare uitkomen in het plantseizoen 2021-2022. De Bosgroepen
willen deze winter samen meer dan 100 hectare bos aanplanten. Dat is het
equivalent van 200 voetbalvelden.

Hét probleem blijft geschikte grond vinden. ‘De pachtwet is een obstakel’,
zegt Hans Scheirlinck. ‘Die is erg strikt in zijn bescherming van de
landbouwer die het perceel bewerkt. Begrijpelijk, het gaat om zijn
broodwinning. Maar het belet de realisatie van heel wat bos op grond die als
bestemming natuur heeft maar nog in landbouwgebruik zit. Dat gaat om
duizenden hectare.’

Titus Simoens

Eigenaar en pachter zouden volgens Scheirlinck beter een overeenkomst
sluiten over een soort opzeg over drie tot vijf jaar. ‘Er wordt aan een nieuwe
regeling gewerkt, maar die ligt politiek kennelijk gevoelig.’
Volgens Bos+, de vereniging die ijvert voor meer bos in Vlaanderen, wordt
er nog te vaak een vergunning geweigerd. ‘In de hervorming van de subsidie
voor bebossing is een zinnetje toegevoegd dat het perceel al twee jaar vrij
moet zijn van landbouwgebruik’, zegt directeur Bert De Somviele. ‘Moet een
eigenaar het stuk grond dan twee jaar braak laten liggen?’

Geen klimaatbos

Op de klimaattop in Glasgow beloofden 133 landen de ontbossing tegen
2030 een halt toe te roepen. De klimaatreflex is er in Vlaanderen ook, al is
hij niet allesbepalend. Pure klimaatbossen leggen de Bosgroepen niet aan.
‘Maar we maken onze bossen, ook de bestaande, wel klimaatrobuust’,
vertelt Scheirlinck. In Erwetegem worden twintig soorten bomen en
struiken geplant. Van zomereik en beuk over zwarte els en haagbeuk tot
hazelaar, spork en Gelderse roos. ‘Een gemengd bos zal altijd beter tegen
het extreme weer van de toekomst bestand zijn. Als de ene soort het lastig
heeft, toont de andere zich weerbaar.’
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Ook Bos+ fixeert zich niet op klimaatbossen. ‘Wie klimaatbossen zegt, denkt
aan plantages met snel groeiende bomen die zo veel mogelijk koolstof
opslaan. Dat is niet wat we willen in Vlaanderen,’ zegt De Somviele. ‘Wij
houden ook rekening met de biodiversiteit, met de toegankelijkheid en de
recreatiemogelijkheden, met het effect op de waterhuishouding.
Klimaatbossen zijn zinvol in streken waar je op heel grote oppervlakten
kunt werken, zoals in Congo. In Vlaanderen is vijf hectare al veel maar de
koolstofopslag daarvan is peanuts.’
Wel heeft de vereniging er zich toe verbonden om een vierkante meter bos
te planten voor iedere deelnemer aan de klimaatmars in Brussel van 10
oktober. Er daagden volgens de organisatoren 50.000 betogers op, dat
wordt omgerekend dus 5 hectare bos. 2,1 hectare daarvan wordt op 28
november aangeplant in Ronse en Zwevegem. De overige 2,9 hectare komt
in Congo, in het kader van het project Faja Lobi (DS 15 oktober).
Bos+ deed iets vergelijkbaars bij de vorige grote klimaatmars, in december
2018. Toen waren 75.000 deelnemers goed voor 7,5 hectare, verdeeld over
Willebroek en Kortrijk (aan Vlaamse kant) en Ecuador en Oeganda (in de
tropen).
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