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Bosuitbreiding is belangrijk, bosbescherming is nog veel belang-
rijker. Aan waardevol erfgoed raak je niet. En toch stellen we vast 
dat bossen die niet in natuur, bos, of parkgebied gelegen zijn, in 
Vlaanderen defacto vogelvrij zijn. Ondanks het principieel ontbos-
singsverbod krijgen bouwlustige gemakkelijk een ontbossingsver-
gunning, ook als het gaat om zeer waardevolle bossen.

Zo’n 20% van de Vlaamse bossen heeft geen goede juridische 
bescherming. Ontbossingsvergunning voor ontbossingsvergun-
ning wordt geknaagd aan deze bossen. Elk jaar worden meer dan 
1.000 vergunningen afgeleverd voor ontbossing. De afgelopen 20 
jaar verdween zo 5.033 hectare bos onder asfalt en beton,  een 
gebied ongeveer zo groot als de stad Herentals.

Het maatschappelijk debat over ontbossingen zwengelt aan. Overal in 
Vlaanderen verenigen (lokale) actiegroepen zich om ontbossing van bestaand 
bos tegen te houden. Maar de simpele vaststelling is dat de bosuitbreidings-
strategie van de Vlaamse regering geen doelstellingen bevat om bestaand bos 
te beschermen. Ondanks de grote maatschappelijke tegenstand bij ontbos-
sing heeft deze Vlaamse regering niet langer de ambitie om ontbossing van 
bestaand waardevol bos te verhinderen.

  Samenvatting

De afgelopen 20 jaar 
verdween zo 5.033 
hectare bos onder 

asfalt en beton,  
een gebied ongeveer 

zo groot als  
de stad Herentals. 



Ons onderzoek

In dit rapport willen we in beeld brengen 
waar in Vlaanderen de kettingzaag haar 
gang kon gaan. Op die manier willen we de 
voortgaande ontbossing concreet maken. 
We maken daarvoor een analyse voor 
de periode 2014 - 2021 op niveau van de 
gemeente. 

Dat deden we in de eerste plaats door 
parlementair werk: er werden tiental-
len parlementaire vragen gesteld over 
ontbossingen in Vlaanderen. Daarbij 
zoomden we in tot op het niveau van de 
gemeente: hoeveel ontbossingsaanvragen 
zijn er, hoeveel hectare bos verdween er, 
hoe vaak geeft het Agentschap voor Natuur 
en Bos gunstig advies voor het kappen van 
waardevol bos? De cijfers zijn ontstel-
lend. De afgelopen 20 jaar verdween 5.033 
hectare bos, een gebied ongeveer zo groot 
als de stad Herentals. Maar ook in de peri-
ode 2014 – 2021 verdween 2.169 hectare 
bos, een oppervlakte zo groot als de steden 
Tielt of Blankenberge.  Ondanks toene-
mende maatschappelijke tegenstand.

Voor elke gemeente maakten we een 
fiche op die aangeeft hoeveel bos er is 
en hoeveel bos er in de afgelopen jaren 
verdween. Zo willen we lokale groepen 
inzicht geven in hun lokale bosbalans. 
Want de Vlaamse overheid slaagt er niet 
in om deze gegevens te ontsluiten. Of nog 
erger, wil dit niet.

Voor 20 gemeenten verspreid over heel 
Vlaanderen, waar verhoudingsgewijs erg 
veel ontbossingsvergunningen worden 
afgeleverd vroegen we alle adviezen van 
het Agentschap voor Natuur en Bos op 
bij vergunningsaanvragen. Op die manier 
werden de adviezen voor 2020 één voor 
één uitgekamd, het gaat om bijna 400 
vergunningsaanvragen voor ontbossing.  

Blind ontbossen

De veelheid aan opgemaakte schriftelijke 
vragen tonen aan dat het in Vlaanderen 
ontbreekt aan een goed monitoringsappa-
raat om de staat van onze Vlaamse bossen 

op te volgen. Bovendien blijkt dat op heel 
cruciale beleidsvragen het antwoord 
uitblijft: zo weten we nog steeds niet exact 
hoeveel bos er is in Vlaanderen. Zowel de 
Vlaamse boswijzer als de Vlaamse bosin-
ventaris hebben een zeer ruime fouten-
marge. Hierdoor is er ook geen antwoord 
op de vraag hoeveel bedreigd bos er is 
en waar die bedreigde bossen liggen. 
Evenmin kan de minister ons een antwoord 
bezorgen op de vraag hoeveel bos er exact 
moest wijken voor nieuwe verkavelin-
gen of industrie. Deze data worden niet 
bijgehouden. De Vlaamse overheid vaart 
blind als het gaat over het toekennen van 
vergunningen voor ontbossing.

Geen bosbehoeder

Bovendien stellen we vast dat het 
Agentschap voor Natuur en Bos haar rol 
als behoeder voor natuur niet opneemt. 
De manier waarop het Agentschap haar 
adviesrol bij ontbossingsaanvragen 
opneemt lijkt bijna politiek gestuurd. 
Hoewel het Agentschap in haar Missie 
en Visie verklaart “de huidige aanwezige 
natuur in Vlaanderen in stand [te] houden, 
beschermen en ontwikkelen”, levert zij 
nog steeds in 9 op de 10 ontbossingsaan-
vragen een gunstig advies af.

9 op de 10 ontbossingsaanvragen krijgt 
een gunstig advies

Het gaat vaak over standaar-
dadviezen. Er wordt meestal 
enkel getoetst of de ontbos-
singsaanvraag in overeen-
stemming is met de planolo-
gische bestemming: gaat het 
over woon- of industriege-
bied dan krijgt de ontbosser 
vrij spel. Vaak ontbreekt een minimale 
toets over de wenselijkheid van de ontbos-
sing. Dit is ook zo voor bossen met een 
heel hoge natuurwaarde (zogenaamde 
habitatwaardige bossen). Het belang van 
bossen in de strijd tegen klimaatverande-
ring komt niet of nauwelijks aan bod in de 
adviezen.

9 op de 10 ontbossings- 
aanvragen krijgt een 
gunstig advies 
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Verhoudingsgewijs oordeelt het Agent-
schap voor Natuur en Bos regio West 
(Provincie Oost- en West-Vlaanderen) 
vaker ongunstig bij een vergunnings-
aanvraag dan het Agentschap Natuur en 
Bos regio Oost (Provincies Antwerpen, 
Limburg en Vlaams-Brabant). Het schrij-
nend gebrek aan bossen in Oost- en 
West-Vlaanderen kan hierbij zeker een rol 
spelen. Evenzeer kan dit een gevolg zijn 
van beleidskeuzes door (leidinggevende) 
ambtenaren. 

In een bosarme regio als Vlaanderen zou 
het aangewezen zijn dat het Agentschap 
voor Natuur en Bos in haar adviesverle-
ning een bossparende logica zou hante-
ren. Maar die ontbreekt volledig.

Als er geen bijsturing komt van de manier 
waarop het Agentschap voor Natuur 
en Bos haar adviesrol opneemt in de 
bescherming van onze bedreigde bossen, 
dan dreigen ze één voor één te sneuvelen.  

Verkavelingsdrang

Veel van de onderzochte ontbossingsaan-
vragen gingen over ontbossingen voor de 
bouw van een gezinswoning met een grote 
ontbossingsvoetafdruk: 600 m², 1000 m² 
tot zelfs 2.000 m².  Het gaat over vrijstaan-
de woningen midden in het bos, inclusief 
carports, zwembaden en oprijlanen. 
Luxe villa’s in het groen. Vooral bossen in 
woonparkgebieden zijn een vogel voor de 
kat. Vlaanderen telt zo’n 11.455 hectare 
woonparkgebied.

Net deze bossen behoren tot de meest 
waardevolle bosbiotopen die Vlaanderen 
rijk is, dat bleek al uit de Conceptnota 
“Plan van aanpak ruimtelijk bedreigde 
bossen” van voormalig ministers Joke 
Schauvliege en Philippe Muyters. Ook 
de Vlaamse Omzendbrief over bossen in 
niet-groene bestemming (zoals woon- 
of industriegebied) vraagt om “met de 
meeste omzichtigheid om te gaan met 
eventuele bouw- en verkavelingsaanvra-
gen”. Zo’n omzendbrief is een niet-bin-
dende richtlijn van de Vlaamse regering of 

de bevoegde minister aan de administra-
tie. Helaas blijkt uit onze analyse dat die 
omzichtigheid weinig aan bod komt in de 
adviezen van het Agentschap voor Natuur 
en Bos. Het grote deel van de ontbos-
singsvergunningsaanvragen in planologi-
sche bestemming woonparkgebied wordt 
gunstig geadviseerd zonder enige refe-
rentie naar de omzendbrief over bossen 
in niet-groene bestemmingen en zonder 
toetsing van de ecologische waarde van 
het gebied. 

En waar het Agentschap voor Natuur 
en Bos wel haar verantwoordelijkheid 
opneemt en ongunstig adviseert, zien we 
dat de vergunningsverlenende overheid 
dit advies regelmatig naast zich neerlegt 
en de ontbosser zijn gang laat gaan. Van 
haar bevoegdheid om in beroep te gaan 
tegen deze beslissingen, maakt het 
Agentschap voor Natuur en Bos amper 
gebruik. Zo verdwijnen boom per boom 
onze meest waardevolle boshabitats.

Onze Vlaamse bossen zijn erg klein in 
oppervlakte en bovendien is de eigen-
domsstructuur sterk versnipperd. Er 
kunnen dus gerust verschillende eige-
naars zijn voor een boscomplex van amper 
een paar hectaren groot. Wanneer een 
van die eigenaars bouwplannen heeft 
en een deel van dit boscomplex kapt dan 
heeft dit onvermijdelijk een impact op de 
rest van het bosgebied. Dat is net wat we 
zien bij ontbossingen in woonparkgebied: 
vele individueel aangestuurde relatief 
kleine ontbossingen die op het eerste zicht 
weinig schade aanrichten, hebben alle-
maal samen wel een grote impact op het 
bosecosysteem. Een onhoudbare situatie.
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Gedogen van illegale ontbossing

Ook illegale ontbossing wordt in 
Vlaanderen gedoogd. Bij de analyse van de 
ontbossingsadviezen van het Agentschap 
voor Natuur en Bos viel op dat er heel 
wat dossiers betrekking hadden op een 
vastgestelde illegale ontbossing. Dat wil 
zeggen dat de ontbosser het bos kapte 
zonder geldige vergunning.

Bij een vaststelling van illegale ontbossing 
verplicht de natuurinspectie de ontbosser 
tot een heraanplant van de oppervlakte 
ontbost bos.

Maar blijkbaar is er een achterpoortje 
ingebouwd waardoor de ontbosser aan 
die verplichte heraanplant kan ontsnap-
pen. Bij navraag via schriftelijke vragen 
bleek dat indien de overtreder zelf een 
regularisatietraject opstart via een omge-
vingsvergunningsaanvraag voor ontbos-
sing zijn herstelplicht vervalt. Wanneer 
de ontbosser de illegale ontbossing kan 
regulariseren, is hij enkel verplicht tot 
een boscompensatie.

Op die manier ontwijkt de ontbosser de 
reguliere vergunningsprocedure voor 
ontbossingen en stelt de ontbosser de 
vergunningsverlener voor voldongen 
feiten. Het gaat niet zelden om zeer waar-
devolle bosfragmenten die zonder vergun-
ning gekapt worden en later met een 
pennentrek en zonder enige bijkomende 
sanctionering geregulariseerd worden.

Negatieve adviezen genegeerd

Het Agentschap voor Natuur en Bos is 
erg karig met het ongunstig beoordelen 
van een ontbossingsaanvraag. Uit onze 
analyse bleek dat minder dan 10% van de 
ontbossingsaanvragen ongunstig gead-
viseerd werd door het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Ondanks dit lage percen-
tage, worden de negatieve ontbossings-
adviezen zelden omwille van ecologische 
motieven uitgereikt. Meestal gaat het over 
procedurele overwegingen: er zijn nog 
geen concrete bouwplannen of de ontbos-
sing is niet in overeenstemming met de 
planologische bestemming.

Toch blijkt in de praktijk dat zelfs in de 
weinige gevallen waarbij het Agentschap 
voor Natuur en Bos oordeelt dat een 
ontbossing niet wenselijk is, de vergun-
ningsverlenende overheid vaak toch een 
ontbossingsvergunning aflevert: in 50 tot 
60% van de ongunstige adviezen, wordt de 
ontbossingsvergunning toch uitgereikt. 
Vooral in de provincie Antwerpen wordt 
relatief vaak afgeweken van het ongunstige 
advies van het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Wat opvalt is dat het vooral gemeen-
ten met grote oppervlaktes woonparkge-
bied zijn die ingaan tegen het ongunstig 
advies van het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Kalmthout is de absolute uitschieter.

De vergunningsverlenende overheid legt 
het advies van het Agentschap voor Natuur 
en Bos naast zich neer met de simpele 
argumentatie dat de geplande bouw-
werken in overeenstemming zijn met de 
geldende planologische bestemming. Net 
dezelfde argumentatie die het Agentschap 
voor Natuur en Bos hanteert in veel van 
haar dossiers.

We stellen ook vast dat het Agentschap 
voor Natuur en Bos zelden in beroep gaat 
tegen een afgeleverde vergunning. Ook 
wanneer zij oordeelde dat een ontbossing 
ongewenst is.



Grote lokale verschillen

Verspreid over heel Vlaanderen werd in 
de periode 2014 – 2021 2.169 hectare bos 
gekapt. Dit  is een oppervlakte zo groot als 
de steden Tielt of Blankenberge. Vooral 
in de provincies Antwerpen en Limburg 
wordt stevig gekapt. De twee provincies 
samen waren goed voor 1.606,6 hectare 
gekapt bos. In 16 gemeenten werden elk 
afzonderlijk in die periode meer dan 100 
omgevingsvergunningen voor ontbossing 
afgeleverd, samen goed voor een ontbos-
sing van 561 hectare. Dat is een bosopper-
vlakte zo groot als het stadscentrum van 
Gent (oude 19e  -eeuwse gordel). De Stad 
Genk spant de kroon met 323 ontbos-
singsvergunningen, voor een totale ont- 
bossing van 160,6 hectare. In de stad 
Antwerpen ging de grootste oppervlak-
te bos tegen de vlakte met 229,3 hecta-
re gekapt bos. Dat is een oppervlakte zo 
groot als het Antwerpse Vrijbroekpark en 
Rivierenhof samen.

Ook wat betreft ontboste oppervlakte zijn 
er een aantal opvallende uitschieters. In 
25 gemeenten werd in de afgelopen 7 jaar 
telkens 20 hectare of meer bos gekapt. 
De  stad Antwerpen  spant de kroon met 
een totale oppervlakte van 229,3 hecta-
re bos dat op de schop ging, dat is een 
oppervlakte zo  groot als het Antwerpse 
Vrijbroekpark en Rivierenhof samen. 

In Genk, dat in het recente verleden in het 
nieuws kwam met het dossier rond de 
(uiteindelijk vermeden) boskap in kader van 
de uitbreiding van Essers, ging 160,6 hecta-
re bos tegen de vlakte, dat is een opper-
vlakte zo groot als de geplande uitbreiding 
van de Herkerodebossen in Hasselt.

Nood aan betere bescherming 
van onze Vlaamse bossen

In tijden van biodiversiteitscrisis en 
klimaatverandering is het gemak waar-
mee ontbossingen van waardevol bos in 
Vlaanderen worden vergund ontluiste-
rend. Boom per boom wordt er geknaagd 
aan het kleine bosbestand dat Vlaanderen 
heeft.

Dit dossier toont aan dat er dringend nood 
is aan een betere bescherming voor onze 
Vlaamse bossen. Complexe ecosystemen 
vervang je niet door snel een paar nieuwe 
bomen te planten. Bosecosystemen heb- 
ben 100 jaar nodig om zich te ontwikkelen.

Het bosuitbreidingsdecreet van minis-
ter voor natuur Zuhal Demir benoemt de 
ambitie om geen verdere achterstand op 
te bouwen in compensaties . De analyse 
van Groen is dat het onvoldoende hand-
vaten om de kern van het probleem aan 
te pakken: zorgen dat er minder bossen 
gekapt worden. 

Groen legt daarom opnieuw haar voorstel 
van resolutie neer  in het Vlaams parle-
ment om onze Vlaamse bossen beter te 
beschermen.

Complexe ecosystemen 
vervang je niet door snel een 
paar nieuwe bomen te planten. 
Bosecosystemen hebben 
100 jaar nodig om zich te 
ontwikkelen.
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Bomen en bossen spelen een actieve rol in de strijd tegen klimaatverandering, ze slaan 
koolstof op in de bodem, ze bieden schaduw en koelte in dagen van extreme hitte, ze 
zuiveren water, en zijn een leefgebied  voor heel veel dieren en planten. Bovendien zijn 
ze onmisbaar voor ons mentale welzijn.

De Vlaamse regering zet hoog in op bosuitbreiding: tegen 2030 moet er 10.000 hectare 
extra bos bijkomen in Vlaanderen. Maar ze lijkt daarbij de bestaande bossen te verge-
ten. Nog steeds verdwijnt er elk jaar meer dan 200 hectare waardevol bos.  
In dit rapport analyseert Groen het Vlaams beleid dat onze bossen moet beschermen. 
Zijn onze Vlaamse bossen degelijk beschermd of zijn ze een vogel voor de kat? Dit 
rapport werd opgemaakt door Groen op basis van schriftelijke vragen in het Vlaams 
parlement aan de opeenvolgende Minister van Natuur: Joke Schauvliege (CD&V), Koen 
Van den Heuvel (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA).

Vlaanderen is één van de bosarmste regio’s in Europa. Met 140.279 hectare bos verspreid 
over Vlaanderen is slechts iets meer dan 10% van Vlaanderen bebost. Dat is bijna 4 
maal minder dan het Europese gemiddelde. En terwijl de bosoppervlakte in de rest van 
Europa toeneemt, groeit het bos in Vlaanderen (voorlopig) niet in oppervlakte.

Niet alleen is er weinig bos in Vlaanderen, door de hoge bevolkingsdichtheid is de druk 
op bos erg hoog (elke Vlaming moet het stellen met 211 m² bos, dat is niet groter dan een 
gemiddelde Vlaamse tuin). Daarnaast is de oppervlakte bos ook erg ongelijk verdeeld 
en verdwijnt er nog steeds elke dag bos onder asfalt en beton. Elke dag verdwijnen er 5 
hectare of 8 voetbalvelden natuur, bos en landbouwgrond. Als Vlaanderen aan dit tempo 
blijft verharden is in 2050 meer dan 40% van de beschikbare ruimte volgebouwd.  

Bijkomende  druk  op onze bossen valt  bovendien  te  verwachten  door  de  stijgende 
bevolkingsdichtheid  in  Vlaanderen.  Tegen  2030  zijn  we  met  6,9  miljoen  Vlamingen,  
de prognoses  voor  2050  voorspellen  een  aangroei  tot  7,3  miljoen  tegen  2050.

Hoe we vandaag en in de toekomst zullen wonen en waar we zullen werken zal de sleutel 
zijn voor het behoud van onze waardevolle bossen. Laten beleidsmakers in de toekomst 
nog toe dat er bos mag sneuvelen voor de oprukkende verstedelijking en de verdere 
urbanisatie? Of stoppen we de pletwals van de verkavelingsdrang die nog steeds de 
norm is in Vlaanderen?

In de afgelopen 20 jaar werd in het bosarme Vlaanderen zo’n 5.033 hectare bos gekapt 
met een vergunning. In dit rapport willen we in beeld brengen waar in Vlaanderen de 
kettingzaag haar gang kon gaan. Op die manier willen we de voortgaande ontbossing in 
beeld brengen. We maken daarvoor een analyse voor de periode 2014 - 2021 op niveau 
van de gemeente. Bosuitbreiding is belangrijk, maar het dreigt een maat voor niets te 
worden als we niet tegelijkertijd onze bestaande bossen beter beschermen.

OPLOSSINGSSPOREN 

Op papier behoren de Vlaamse bossen tot de best beschermde van de hele wereld. Maar 
in de praktijk zijn ze al te vaak een vogel voor de kat. Oude en kwetsbare bossen daar 
raak je niet aan, die moet je beschermen.

  Inleiding 
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De architectuur van het bosdecreet vormt een goede basis voor een brede bescherming 
van onze Vlaamse bossen. Maar om onze meest waardevolle bossen ook effectief te 
beschermen en behouden is er nood aan een actief bewarend bosbeleid.

Groen legt een voorstel van resolutie neer in het Vlaams parlement om onze Vlaamse 
bossen beter te beschermen.

Er zijn vier oplossingssporen die gecombineerd ingezet moeten worden.

1. Duidelijke richtlijnen

Er moeten verstrengde richtlijnen komen voor het kappen van oude bomen, gebaseerd 
op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Bosdecreet. Vandaag zien we dat 
iedereen die waardevol bos wil rooien dat ook daadwerkelijk mag doen. Burgemeesters 
moeten op de hoogte gebracht worden van die strenge richtlijnen. Zo helpen we hen om 
af te wegen wat de ecologische waarde is van een bos en de maatschappelijke relevantie 
van de bestemming. Dat is ook wat de Vereniging voor Steden en Gemeenten wil.

2. Het Agentschap beslist

Groen stelt voor dat wie wil ontbossen in idustrie- of woongebied daarvoor moet aanklop-
pen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat Agentschap moet dan zorgen voor een 
ontheffing van het ontbossingsverbod. Zij analyseren de aanvraag grondig waardoor 
er dus niet alleen naar de vergunningverlener - meestal gemeenten - wordt gekeken. 
Als lokale overheid is het soms lastig om een vergunning te weigeren. Het Agentschap 
is daar beter geplaatst voor.

3. Beter beschermen

De  laatste duinen in Vlaanderen zijn gered via het Duinendecreet. Met onze waarde-
volle bossen moeten we net hetzelfde doen. Dat wil zeggen dat we de echt waardevolle 
bossen definitief beschermen tegen kap.

Als bedrijven, particulieren of overheden bossen met een uitzonderlijke ecologische 
waarde willen kappen dan moet dit geweigerd worden. Een planschadevergoeding 
betaalt door de Vlaamse overheid zorgt ervoor dat de eigenaar een eerlijke compensa-
tie krijgt. Zo worden de budgetten gespreid en worden ze alleen betaald als de bossen 
effectief bedreigd zijn.

4. Bosboekhouding

Niemand kan het antwoord geven op de vraag hoeveel bos er is in Vlaanderen. Het 
ontbreekt aan een beleidsinstrument dat er tegelijkertijd in slaagt om accurate kaarten 
te produceren, een accurate inventarisatie neer te leggen en op gezette tijdstippen een 
overzicht kan geven van de trend en evolutie van de bossen in Vlaanderen.

Met een tijdspanne van 10 jaar inventariseert het Agentschap voor Natuur en 
Bos de staat van onze Vlaamse bossen in de Vlaamse Bosinventaris. Dit is een 
nuttig beleidsinstrument, maar het is helaas niet gebiedsdekkend.    
Bovendien is er geen centrale databank die bijhoudt wat de effectieve ontbossing en 
bebossing is op het terrein. Er zou een GIS-gerelateerde databank moeten ontwikkeld 
worden, die exact bijhoudt waar er bos verdwijnt en waar er bos bijkomt. Ook illegale 
ontbossingen zouden hierin opgenomen moeten worden.

Een citizen science project als CurieuzeneuzenAir toont hoe vrijwilligers kunnen 
meehelpen om een gebiedsdekkende bosinventarisatie op te maken.
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OPPERVLAKTE BOS IN VLAANDEREN 

Vlaanderen is arm aan bos. In Vlaanderen wordt de oppervlakte bos elke 10 
jaar ingeschat aan de hand van de bosinventaris. De laatste inventaris vond 
plaats in de periode 2009 - 2019. Alle Vlaamse bossen samen hebben een 
oppervlakte van 140.279 hectare (met een foutenmarge van 5.000 hecta-
re) of 1.403 km². Dit komt neer op een gemiddelde Vlaamse bosindex van 
10,3%. Dat is bijna 4 keer minder dan het Europees gemiddelde: op 37,7% 
van de totale oppervlakte van de EU groeien bossen. In Finland, Zweden en 
Slovenië bedraagt de bosindex zelfs bijna 60%.

Terwijl de bosoppervlakte in Europa jaar na jaar toeneemt, groeit het bos 
in Vlaanderen (voorlopig) niet in oppervlakte. De totale som van bosaan-

plantingen die elk jaar gebeuren of de spontane ontwikkeling van bos op braakliggende 
gronden, wordt teniet gedaan door kettingzagen die bestaand en vaak ook waardevol 
bos vernietigen.

→ Figuur 1. Slechts 10% van het Vlaams grondgebied is bebost

Bron: Bosinventaris 2009 - 2019, ANB

De gemiddelde oppervlakte bos in Vlaanderen is 10,3% van het totale grondgebied. Maar 
tussen de provincies is de oppervlakte bos erg verschillend. Limburg en Antwerpen 
zijn de meest bosrijke provincies met meer dan 30% van het grondgebied dat bebost is. 
West-Vlaanderen bengelt helemaal aan de staart met 2,4% bos.

 Bos en bosbescherming

Een gemiddelde 
Vlaamse bosindex 

van 10,3%. dat is 
bijna 4 keer minder 

dan het Europees 
gemiddelde.
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→ Figuur 2. De bosoppervlakte per provincie is erg verschillend, bosoppervlakte in ha 

Bron: Bosinventaris 2009 - 2019, ANB

→ Figuur 3. Bebossingsindex per provincie

Bron: Bosinventaris 2009 - 2019, ANB, statistiek Vlaanderen

→ Tabel 1. Bebossingsindex per provincie

PROVINCIE  OPPERVLAKTE IN HA BOSOPPERVLAKTE IN HA BOSINDEX 
Antwerpen 286.700 44.675 15,6%

Limburg  242.200 46.837 19,3%

Oost-Vlaanderen 298.200 16.087 5,4%

Vlaams-Brabant 210.600 25.316 12%

West-Vlaanderen  314.400 7.503 2,4%

Totaal Vlaanderen  13.52.100 140.418 10,3%

Bron: Bosinventaris 2009 - 2019, ANB, statistiek Vlaanderen 

Ook tussen de gemeenten verschilt de bosindex sterk. Amper 1 op 3 gemeenten (118 
gemeenten) heeft een bosindex die gelijk of hoger ligt dan de gemiddelde Vlaamse 
bosindex van 10,3%.  61% van de gemeenten heeft een bebossingindex lager dan 10%. 
103 gemeenten in Vlaanderen hebben zelfs een bosindex lager dan 5%, dat zijn 20% 
van de gemeenten. 39 gemeenten hebben geen bos op hun grondgebied. Opvallende 
uitschieters zijn Hoeilaart, As, Zutendaal, Hechtel-Eksel. Een paar groene vlekken in 
een zee van grijs: de bosoppervlakte op het grondgebied van deze gemeenten bedraagt 
meer dan 40% van het totale grondgebied.
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→ Tabel 2. Top 10 meest bosrijke gemeenten, t.o.v. totale oppervlakte

GEMEENTE
VLAAMSE BOSINVENTARIS 2009-2019 VLAAMSE BOSINVENTARIS 2009-2019

BOSINDEX 
(%)

BOSINDEX (%) 
ONDERGRENS

BOSINDEX (%)
BOVENGRENS

BOSOPP. 
(HA)

BOSOPP. (HA) 
ONDERGRENS

BOSOPP. (HA) 
BOVENGRENS

Hoeilaart 61 46 76 1 253 946 1 560

As 46 32 60 1 014 702 1 326

Zutendaal 41 29 53 1 314 933 1 695

Hechtel-Eksel 40 32 48 3 047 2 448 3 646

Oud-Heverlee 39 27 52 1 226 844 1 608

Hemiksem 36 8 65 198 43 353

Vosselaar 35 15 54 412 181 642

Brasschaat 34 23 44 1 303 895 1 710

Heusden-Zolder 33 24 42 1 780 1 298 2 261

Houthalen-Helchteren 33 26 40 2 575 2 008 3 143

Bron: SV 1043 (2021)

OPPERVLAKTE BOS PER INWONER 

Met 6,65 miljoen inwoners en een oppervlakte van 13,6 miljard vierkante meter, telt 
Vlaanderen gemiddeld zo’n 2.049 vierkante meter per inwoner. Voor elke burger is er 
daarvan zo’n 211 vierkante meter bos beschikbaar om in te gaan wandelen en te ravot-
ten. Dat is als we ervan uitgaan dat alle bossen vrij toegankelijk zijn, in werkelijkheid is 
dat uiteraard lang niet overal het geval. 

Heel veel bossen zijn immers in privé handen: 58,7% volgens de Vlaamse bosinventa-
ris. In 2020 was er maar voor 49.835 hectare natuur en bos een goedgekeurde toegan-
kelijkheidsregeling, volgens de Vlaamse Natuurindicatoren. 

→ Figuur 4. Oppervlakte bos per inwoner in m²

 
Bron: Bosinventaris 2009 - 2019, ANB, statistiek Vlaanderen 

      — 12 —     



De druk op het bestaand bos is dus erg hoog. Kijken we naar de oppervlakte bos die er 
per provincie beschikbaar is per inwoner, dan zien we opnieuw scherpe verschillen. In 
West-Vlaanderen is er verspreid over de provincie voor elke inwoner een oppervlakte 
bos beschikbaar die niet groter is dan een gemiddeld 1-slaapkamerappartement (62 m²/
inw). Woon je in Limburg, dan heb je gemiddeld een oppervlakte bos om in te vertoeven 
dat meer dan 8 x groter is dan in West-Vlaanderen (534 m²/inw). 

BESTAANDE BOSSEN BESCHERMEN:
PRINCIPIEEL ONTBOSSINGSVERBOD 

Vlaanderen is bosarm. En daarbovenop is een deel van de bossen die Vlaanderen rijk is, 
niet goed beschermd. Van de 140.279 ha bos die Vlaanderen rijk is (Bosinventaris, 2009-
2019), heeft slechts zo’n 114.030 ha een goede juridische bescherming die bossen liggen 
in bos-, bosuitbreidings-, natuur-, buffer-, groen- of parkgebied (Grontmij, 2012). Zo’n 
26.249 ha bos is ruimtelijk bedreigd. Dit zijn bossen die op gronden staan die ruimtelijk 
een andere bestemming hebben dan natuur- of bosgebied (bedrijvigheid, woongebied, 
landbouwgebied, …) en zijn dus bedreigd met kap.

We vroegen een overzicht per gemeente van de oppervlakte ruimtelijk bedreigde bossen 
op via een schriftelijke vraag aan de minister, maar dit overzicht is niet beschikbaar (SV 
1046, 2021).  

→ Figuur 5. Minstens een kleine 20% van onze bossen in Vlaanderen 
heeft geen goede juridische bescherming tegen ontbossing

Bron: Bosinventaris 2009 - 2019, ANB & Grontmij 2013

In West-Vlaanderen is er verspreid 
over de provincie voor elke inwoner 
een oppervlakte bos beschikbaar 
die niet groter is dan een gemiddeld 
1-slaapkamerappartement (62 m²/inw). 
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Om de bosrelicten te beschermen besliste Vlaanderen al in 1990 om een ontbossingver-
bod in te stellen: voortaan kon enkel met een vergunning voor ontbossing bos gerooid 
worden. Bossen zijn, ongeacht hun bestemming, in principe beschermd.

De wetgever stelt dus een principieel ontbossingsverbod, ongeacht de planologische 
bestemming. De logica achter deze regelgeving zit vervat in de regelgeving rond de 
gewestplanning. Ten tijde van het opstellen van het gewestplan kregen enkel bossen 
met een uitgesproken economische dimensie – bosgebieden waar bos- en houtproduc-
tie primeert – de bestemming ‘bosgebied’ (effen donkergroen). Bossen waar de functie 
van bos- en houtproductie niet primeerde kregen in die logica een andere bestemming. 
De idee hierachter was dat naast de bestemming ‘groengebieden’, ‘groene ruimten’ een 
integraal deel uitmaken van de verschillende bestemmingen op de bestemmingsplan-
nen. Bossen hebben vaak een uitgesproken verwevingsfunctie en komen ook voor in 
natuurgebied, recreatiegebied of landbouwgebieden.

AFWIJKING VAN PRINCIPIEEL ONTBOSSINGSVERBOD

Dit principieel ontbossingsverbod betekent niet dat elk bos ook effectief beschermd 
is tegen kap. Het bosdecreet expliciteert dat in een aantal gevallen een omgevingsver-
gunning voor ontbossing kan bekomen worden. 

Het bosdecreet definieert ontbossing als iedere handeling waardoor een bos geheel of 
gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gege-
ven. Bij een ontbossing of een verkaveling die kan leiden tot ontbossing, moeten daarom 
de volgende principes worden gerespecteerd:

* Wie zich niet kan beroepen op een decretale uitzondering (artikel 90bis van het 
Bosdecreet), moet eerst een individuele ontheffing van het ontbossingsverbod vragen 
aan het ANB. 

* De ontbosser of verkavelaar moet altijd over een omgevingsvergunning beschikken, 
behoudens in enkele specifieke gevallen .

* De vergunningverlener – in principe de gemeente – moet vóór de aflevering van de 
vergunning een niet-bindend advies vragen aan het ANB. 

* Bovendien mag de vergunningverlener de vergunning alleen afleveren als de ontbos-
sing wordt gecompenseerd, behoudens een sociale uitzonderingsmaatregel voor 
kleinere ontbossingen in woongebied. 

Het bosdecreet bepaalt enkele uitzonderingen op het principieel ontbossingsverbod:

* Ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang.

* Ontbossing of verkaveling in zones met de bestemming woon- of industriegebied.

* Ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor speciale 
beschermingszones (SBZ) of voor soorten.

In de overige gevallen is ontbossing principieel verboden, tenzij de administrateur-ge-
neraal van het ANB bij individueel besluit het verbod heeft opgeheven op basis van een 
individuele en beargumenteerde aanvraag. Voor sommige ontbossingen is bovendien 
geen omgevingsvergunning nodig, enkel een melding. Dat is het geval bij:

* Een ontbossing van spontane bebossingen (van nature ontstaan op braakliggende 
percelen) en aanplantingen jonger dan 12 jaar bij landbouwexploitaties, voor zover ze 
in agrarisch gebied gelegen zijn en in landbouwgebruik worden genomen binnen de 3 
jaar na de ontbossing.

* Ontbossingen in een natuurreservaat die in een beheerplan zijn voorzien: het ANB advi-
seert het beheerplan voor het wordt goedgekeurd. 
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Ontbossing ‘kan’, maar bij uitzondering, dat is de essentie van het bosdecreet.  De 
verenigbaarheid met de bestemming is een van de beoordelingsgronden bij een vergun-
ningsaanvraag maar niet de enige. Met andere woorden, een planologische bestemming 
geeft een eigenaar geen bouwrecht. 

Het is de vergunningsverlener die bij elke aanvraag voor vergunning tot ontbossing, 
voorafgaand van een niet-bindend advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 
een afweging moet maken tussen de ruimtelijke en landschaps-ecologische waarde 
van het boscomplex en de maatschappelijke relevantie van de geldende bestemming 
(cfr. artikel 1.1.4 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). De bossen, gelegen in de 
bestemmingen waarvoor via een uitzondering op het ontbossingsverbod (artikel 90bis 
van het Bosdecreet) een omgevingsvergunning tot ontbossing kan worden verkregen, 
zijn dus niet per definitie ‘in afwachting van ontbossing’.

Uit het auditrapport dat het Rekenhof in 2016 publiceerde over  Ontbossing en 
compensatie - Uitvoering van de compensatieplicht bij ontbossing en werking van het 
Bossencompensatiefonds en Schriftelijke opvolgvragen van Elisabeth Meuleman (Groen) 
en Mieke Schauvliege (Groen) blijkt dat een ontbosser bijna altijd een vergunning krijgt 
om over te gaan tot ontbossing:

Hieronder geven we een overzicht (voor zover beschikbaar) voor de periode 2000-2021. 
We vatten de belangrijkste conclusies samen: 

* Er werd een totale oppervlakte van 5.033 hectare gekapt met een stedenbouwkundi-
ge-, verkavelings- of omgevingsvergunning. Ook onder verantwoordelijkheid van Zuhal 
Demir ging het kappen door: in 2020 werd 242,5 hectare gekapt in 2021 werd 234 ha 
gekapt. 

* In 93% van de gevallen geeft het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies 
voor ontbossing.

* Zelfs bij negatief ontbossingsadvies van het ANB worden er ontbossingsvergunningen 
afgeleverd (50 tot 60% van de ontbossers krijgt een vergunning).

Ondanks het ontbossingsverbod, geregeld in het Bosdecreet, is de vaststelling dat 
over een periode van 20 jaar zo’n 5.033 hectare van de oppervlakte bos gelegen in 
niet-groene ruimtelijke bestemmingen gekapt werden. Dit komt overeen met zo’n 
19% van onze resterende bossen gelegen in niet-groene ruimtelijke bestemmingen. 

Ook onder verantwoordelijkheid van minister voor Natuur Zuhal Demir ging het 
kappen door: in 2020 werd 242,5 hectare gekapt in 2021 werd 234 ha gekapt. 

 Ontbossingen in Vlaanderen
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→ Tabel 3. De afgelopen 21 jaar sneuvelde 5.033 hectare bos met een omgevingsvergunning 
voor ontbossing

JAAR
Vergunnings- 
aanvragen

Gunstig advies  
ANB vergunnings- 
aanvragen

Vergund en 
uitvoerbaar

Geweigerd Ontbost met 
vergunning 
in ha

2000-2014  13.699  informatie onbekend  13.100 599 3.421

2015 834 826 766 52 197,4

2016  1.131  1.089 844 68 293,0

2017  1.138  1.032 658 65 161,7

2018  1.161  1.022 964 104 271,0

2019  1.221  1.119 1.006 89 212,0

2020  1.283  1.202 986 93 242,5

2021  1.349  1.201 1.034 154 233,9

Totaal  21.816  NVT  19.358  1.224  5.032,5

Bron: Rekenhof (2016), SV 344 (2018), SV 348 (2020), SV 921 (2020), SV 766 (2020), SV 772 (2021),  
SV 625 (2022) , SV 857 (2022)

ONTBOSSING IN VLAANDEREN:
EEN ANALYSE OP LOKAAL NIVEAU 

In de afgelopen 20 jaar werd in het bosarme Vlaanderen zo’n 5.033 hectare bos gekapt 
met een vergunning. In dit rapport willen we in beeld brengen waar in Vlaanderen de 
kettingzaag haar gang kon gaan. Op die manier willen we de voortgaande ontbossing in 
beeld brengen. We maken daarvoor een analyse voor de periode 2014 - 2021 op niveau 
van de gemeente.

Analyse op niveau van de provincie

Tussen 2014 en 2021 werd in Vlaanderen in totaal een oppervlakte van 2.169 ha bos 
gekapt met een vergunning. Dat komt neer op zo’n 4000 voetbalvelden of een opper-
vlakte zo groot als de steden Tielt of Blankenberge. Als we inzoomen op het niveau 
van provincies, dan zien we dat er vooral in de provincies Antwerpen en Limburg stevig 
gekapt werd. Zo verdween in de provincie Antwerpen zo’n 904,2 hectare bestaand bos, 
zo’n 42% van de totale oppervlakte bestaand bos dat gekapt werd. In Limburg verdween 
er 702,4 hectare bestaand bos, zo’n 32% van de totale oppervlakte bestaand bos dat 
gekapt werd. Niet geheel onverwacht eindigt de bosarme provincie West-Vlaanderen op 
de laatste plaats met 77,6 hectare bestaand bos dat gekapt werd.

In de periode 2014 en 2021 werden 7.557 ontbossingsvergunningen afgeleverd door 
gemeenten, provincies of het Vlaams gewest. In 751 ontbossingsaanvragen oordeelde 
de vergunningsverlener dat de ontbossing niet gewenst is of dat het dossier onvolle-
dig is. Dat betekent dat 9 op de 10 aanvragen voor ontbossing van bestaand bos een 
go krijgen van de vergunningsverlenende overheid. Zo wordt stukje voor stukje ons 
bestaand bosareaal geamputeerd. 
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→ Tabel 4. In Vlaanderen werd in de periode 2014 - 2021 zo’n 2.169 hectare bestaand bos 
gekapt, ontbossers krijgen bijna altijd een vergunning om te ontbossen 

PROVINCIE
TOTAAL 2014 - 2021

Afgeleverde vergunningen Geweigerde vergunningen Aantal ha ontbost

Totaal Antwerpen 3.106 265 904,2

Totaal Limburg 1.996 122 702,4

Totaal Oost-Vlaanderen  832 144 250,1

Totaal Vlaams Brabant 1.213 150 218,3

Totaal West-Vlaanderen 410 70 77,6

Totaal Vlaanderen  7.557 751 2.168,8

Bron: SV 344 (2018), SV 348 (2020), SV 921 (2020), SV 772 (2021), SV 857

Analyse op het niveau van de gemeente

In dit stuk zoomen we in op een aantal gemeenten waar bovengemiddeld veel omge-
vingsvergunningen voor ontbossing afgeleverd werden in de periode 2014 - 2021.

Gemeenten waar veel ontbossingsvergunningen worden afgeleverd

In 16 gemeenten zijn elk afzonderlijk meer dan 100  omgevingsvergunningen voor 
ontbossing afgeleverd. Samen werden voor het grondgebied van deze gemeenten 
2.396 omgevingsvergunningen voor ontbossing afgeleverd (zo’n 31% van alle afgelever-
de vergunningen). In deze gemeenten werd alles samen zo’n 561 hectare bos gekapt in 
de periode 2014 - 2021. Dat is een bosoppervlakte zo groot als het stadscentrum van 
Gent (oude 19e -eeuwse gordel). In nog eens 32 gemeenten werden elk afzonderlijk 
50 of meer  omgevingsvergunningen voor ontbossing afgeleverd in de periode 2014 - 
2021. Samen werden voor het grondgebied van deze gemeenten 2.334 omgevingsver-
gunningen voor ontbossing afgeleverd (zo’n 32% van alle afgeleverde vergunningen). 
Alles samen werd in deze 32 gemeenten zo’n 723 hectare bos gekapt. 

→ Tabel 5. De ontbossingen in 16 Vlaamse gemeenten zorgden ervoor dat meer dan 500 
hectare bos verdween in die gemeenten in de periode 2014 - 2021

> 100 
ONTBOSSINGSVERGUNNINGEN 2014 - 2021

Provincie Gemeente Aantal afgeleverde  
vergunningen 

Opp. Ontbost 
in m2

Limburg Genk 323 1605.925

Limburg Beringen 166 1.040.671

Limburg Houthalen 123 382.093

Antwerpen Kapellen 168 279.770

Antwerpen Mol 127 266.081

Antwerpen Schilde 165 263.847

Vlaams-Brabant Keerbergen 163 244.372

Antwerpen Brasschaat 116 227.806

Limburg Heusden-Zolder 139 227.558

Antwerpen Kalmthout 163 201.444

Antwerpen Zoersel 115 198.592
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> 50 - <100  
ONTBOSSINGSVERGUNNINGEN 2014 - 2021

PROVINCIE GEMEENTE
AANTAL 

AFGELEVERDE  
VERGUNNINGEN 

OPP. ONTBOST 
IN HA

Vlaams-Brabant Rotselaar 108 162.977

Oost-Vlaanderen Waasmunster 104 154.188

Vlaams-Brabant Tremelo 100 150.200

Antwerpen Brecht 111 118.155

Antwerpen Essen 205 87.748

Bron: SV 344 (2018), SV 348 (2020), SV 921 (2020), SV 772 (2021) , SV 857 (2022)

Gemeenten waar grote oppervlaktes ontbost worden

Ook wat betreft ontboste oppervlakte zijn er een aantal opvallende uitschieters. In 25 
gemeenten werd in de afgelopen 7 jaar telkens 20 hectare of meer bos gekapt. De stad 
Antwerpen  spant de kroon met een totale oppervlakte van 229,3 hectare bos dat op 
de schop ging, dat is een oppervlakte zo  groot als het Antwerpse Vrijbroekpark en 
Rivierenhof samen. 

In Genk, dat in het recente verleden in het nieuws kwam met het dossier rond de (uitein-
delijk vermeden) boskap in kader van de uitbreiding van Essers, ging 160,6 hectare bos 
tegen de vlakte, dat is een oppervlakte zo groot  als de geplande uitbreiding van de 
Herkerodebossen in Hasselt. 
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→ Tabel 6. in de 25 gemeenten waar de grootste oppervlakte bos verdween in de periode 
2014 - 2021, werd alles samen meer dan 1.100 hectare bos gekapt 

2014 - 2021

PROVINCIE STAD/GEMEENTE 
AANTAL 

AFGELEVERDE 
VERGUNNINGEN

AANTAL M2 
ONTBOST

Antwerpen Antwerpen 84 2.293.250

Limburg Genk 323 1.605.925

Limburg Beringen 166 1.040.671

Antwerpen Balen 83 60,40

Oost-Vlaanderen Gent 97 434.418

Limburg Dilsen-Stokkem 43 410.747

Antwerpen Ravels 37 389.924

Limburg Houthalen-Helchteren 123 382.093

Antwerpen Dessel 46 356.626

Limburg Hasselt 97 297.065

Antwerpen Kapellen (Antw.) 168 279.770

Antwerpen Mol 127 266.081

Oost-Vlaanderen Berlare 17 265.084

Antwerpen Schilde 165 263.847

Limburg Lommel 79 262.695

Limburg Ham 89 258.967

Limburg Sint-Truiden 10 248.714

Limburg Bilzen 46 248.477

Oost-Vlaanderen Deinze 19 246.690

Vlaams-Brabant Keerbergen 163 244.372

Antwerpen Mechelen 37 229.452

Antwerpen Brasschaat 116 227.806

Limburg Heusden-Zolder 139 227.558

Antwerpen Geel 55 222.801

Antwerpen Kalmthout 163 201.444

Bron: SV 344 (2018), SV 348 (2020), SV 921 (2020), SV 772 (2021), SV 857 (2022) 
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HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS GEEFT BIJNA ALTIJD 
GUNSTIG ADVIES BIJ ONTBOSSINGSAANVRAGEN

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft voor elke individuele omgevingsvergunnings-
aanvraag voor ontbossing vooraf een niet-bindend advies aan de vergunningsverlenen-
de overheid.

De vorm of inhoud van de adviezen die het Agentschap voor Natuur en Bos aflevert zijn 
niet decretaal of reglementair omschreven. De wijze waarop de provinciale diensten 
moeten adviseren, is omschreven in een dienstrichtlijn.

Dit advies bestaat uit twee delen:

* Het ANB onderzoekt de wenselijkheid van de ontbossing, los van de voorgestelde 
boscompensatie. Het maakt een inschatting van de aanvaardbaarheid van de ontbos-
sing op basis van de waarde van het bos (ecologische, sociaal-recreatieve en land-
schappelijke), de ligging ervan (ruimtelijke bestemming, bijzondere bescherming) en 
het doel van de ontbossing.

* Het ANB beoordeelt het boscompensatievoorstel bij de ontbossing.

In de praktijk beoordeelt het Agentschap voor Natuur en bos ontbossingsaanvragen 
bijna altijd gunstig. Ook vandaag nog.

→ Tabel 7. ANB beoordeelt 9 op 10 ontbossingsaanvragen gunstig

2018 2019 2020 2021
Ontbossingsaanvragen 1.161 1.221 1.283 1.349

Negatief geadviseerde ontbossingsaanvragen 139 102 81 119

% negatief advies 12% 8% 6% 9%

Bron: SV 118 (2021), SV 348 (2020), SV 625 (2021), SV 857 (2022)

Adviesrol van het Agentschap voor Natuur en Bos bij ontbossingsaanvragen: 2020

In dit deel zoomen we verder in op de ontbossingsvergunningen die werden afgeleverd 
in 2020.

In 2020 werden 1.283 omgevingsvergunningen voor ontbossing aangevraagd. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos gaf in 94% van de ontbossingsaanvragen een posi-
tief advies. Slechts in 6% van de aangevraagde ontbossingsdossiers oordeelde het 
Agentschap voor Natuur en Bos dat een ontbossing niet wenselijk is. Verhoudingsgewijs 
oordeelt Agentschap voor Natuur en Bos regio West vaker negatief bij een vergunnings-
aanvraag dan het Agentschap Natuur en Bos regio Oost.

Van de 89 dossiers waarvan het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelde dat een 
ontbossing niet wenselijk is, werden uiteindelijk 49 dossiers toch vergund. 

Uiteindelijk werden er 986 ontbossingsvergunningen uitgereikt voor een totale ontbos-
sing van 242,5 hectare. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos ging in 2020 zes maal in beroep tegen een afgele-
verde vergunning voor ontbossing.

In 2021 werden 1.302 omgevingsvergunningen voor ontbossing aangevraagd. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos gaf in 92% van de ontbossingsaanvragen een posi-
tief advies. Slechts in 8% van de aangevraagde ontbossingsdossiers oordeelde het 
Agentschap voor Natuur en Bos dat een ontbossing niet wenselijk is. 
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Van de  101  dossiers waarvan het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelde dat een 
ontbossing niet wenselijk is, werden uiteindelijk 46 dossiers toch vergund. Uiteindelijk 
werden er in 2021 1.011 ontbossingsvergunningen uitgereikt voor een totale ontbossing 
van 228 hectare.

Een analyse van de ontbossingsadviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos

Als een Agentschap voor Natuur en Bos in 9 op de 10 ontbossingsaanvragen oordeelt 
dat een ontbossing toegestaan kan worden, dan roept dit vragen op. Elke aanvraag moet 
immers getoetst worden aan de wenselijkheid van de ontbossing, waarbij een inschat-
ting gemaakt wordt van de ecologische en de sociaal-recreatieve en de landschappelijke 
waarde van het bos.

In een bosarme regio als Vlaanderen zou het aangewezen zijn dat het Agentschap in 
haar adviesverlening een bossparende logica zou toepassen. Het is immers de vergun-
ningsverlenende overheid die op basis van dit advies moet afwegen of de vergunnings-
vraag voor ontbossing kan verleend worden.

Om inzicht te krijgen in de werkwijze van het Agentschap voor Natuur en Bos om een 
ontbossingsaanvraag te adviseren, vroegen we via een schriftelijke vraag de adviezen 
die verstrekt werden door het Agentschap voor Natuur en Bos voor ontbossingsaan-
vragen voor een aantal gemeenten op. Daarbij focusten we op de gemeenten waar in de 
periode 2014 – 2020 de meeste vergunningen voor ontbossing werden afgeleverd. Het 
gaat in totaal over 20 gemeenten verspreid over alle 5 de Vlaamse provincies.

In oorsprong vroegen we de dossiers van omgevingsvergunningsaanvragen voor 
ontbossing op voor de periode 2014 - 2020. Omwille van de veelheid van dossiers ontvin-
gen we enkel de ontbossingsdossiers voor het jaar 2020. Voor deze 20 gemeentes gaat 
het allemaal samen over 340 vergunningsaanvragen voor ontbossing. 

→ Tabel 8. Gemeenten waarvoor we individuele ontbossingsdossiers opvroegen  
(het aantal afgeleverde vergunningen in het jaar 2020)

ANTWERPEN LIMBURG OOST-
VLAANDEREN

VLAAMS-
BRABANT

WEST-
VLAANDEREN

Antwerpen (10) Beringen (20) Berlare (4) Keerbergen (26) Brugge (10)

Balen (10) Dilsen-Stokkem (9) Stekene (13) Rotselaar (16) Oostkamp (8)

Brasschaat (15) Genk (45) Waasmunster (15)

Essen (28) Heusden-Zolder (36)

Kalmthout (25) Houthalen-Helchteren (20)

Kapellen (26) Sint-Truiden (1)

Schilde (38)

152 131 32 42 18

Bron: SV 1318 (2021)

Conclusies na screening van de ontbossingsadviezen van ANB

* De ontbossingsadviezen verschillen erg in kwaliteit. Het gaat vaak om standaardadviezen. 
In veel dossiers ontbreekt een minimale toets over de wenselijkheid van de ontbossing.
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* Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft zelden negatief advies voor een ontbossing, 
9 op 10 vergunningen worden gunstig geadviseerd. Een negatief ontbossingsadvies 
wordt zelden uitgereikt omwille van ecologische motieven. Meestal gaat het over 
procedurele overwegingen:

* Geen concrete bouwplannen

* Ontbossing niet in overeenstemming met planologische bestemming

* Uit de gescreende dossiers blijkt heel duidelijk dat bossen die geen planologische juri-
dische bescherming hebben effectief bedreigd worden met kap van zodra een eigenaar 
bouwplannen heeft. Het Agentschap doet in haar adviezen meestal niet meer dan een 
loutere toets of de ontbossingsaanvraag in overeenstemming is met de planologische 
bestemming. 

* Er gebeurt zelden een toetsing volgens de ecologische waarde die de bossen hebben 
of de ecologische functie die ze kunnen vervullen. Er wordt gefocust op de aanwe-
zigheid of nabijheid van habitat/vogelrichtlijngebied of VEN (Vlaams Ecologisch 
Netwerk). Ontbossingsaanvragen die buiten de perimeter van die gebieden liggen en 
niet in beschermde bestemming liggen worden bijna in alle gevallen gunstig geadvi-
seerd door het Agentschap.

* Veel van de ontbossingsaanvragen worden enkel administratief getoetst, vaak is er 
geen terreinbezoek gebeurd om na te gaan of de ontbossing wenselijk is.

* Met uitzondering van de adviezen van regio West wordt er op geen enkele manier gewe-
zen naar de veranderde maatschappelijke context rond ontbossing. Het belang van 
bossen in kader van de klimaatverandering komt niet aan bod in de adviezen.

* Veel van de onderzochte ontbossingsaanvragen gingen over ontbossingen voor de 
bouw van één gezinswoning en een tuin. In dergelijke dossiers gaat het vaak om een 
ontbossing van zo’n 600 - 1.000 m² bos.

* De planologische bestemming woonparkgebied is een vogel voor de kat.

* Er zijn heel wat regularisatiedossiers voor illegale ontbossing. Herstel-maatregelen 
worden niet opgelegd.

* In de zeldzame gevallen waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat een 
ontbossing niet gewenst is, stellen we vast dat dit advies vaak niet gevolgd wordt door 
de vergunningsverlenende overheid (in 50 tot 60% van de ongunstige adviezen, wordt 
de ontbossingsvergunning toch uitgereikt.

Voorbeeld van standaard advies:

De aanvraag behelst de bouw van een ééngezinswoning met ontbossing.

De voorgestelde werken kunnen een invulling vormen van de ruimtelijke bestemming. 
Bijgevolg kan het Agentschap voor Natuur en Bos de ontbossing noodzakelijk voor de 
realisatie van dit project gedogen.

Gelet op de ruimtelijke bestemming is er buiten het gegeven van goed- of afkeuring van 
het boscompensatievoorstel en beoordeling van de eigenlijke ontbossing geen verdere 
adviesvereiste aan ons agentschap.
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WOONPARKGEBIED: EEN VOGEL VOOR DE KAT

Van alle gescreende adviezen voor ontbossingsaanvragen waren er heel wat die in plano-
logisch woonparkgebied liggen. De historiek van de planologische bestemming woon-
parkgebied ligt in het Vlaams Gewestplan. Deze planologische bestemming werd initieel 
toegevoegd om verkaveling in bossen te regulariseren. Deze gewestplanbestemming 
zorgde voor een wettelijk kader en maakte verdere verkaveling in bosgebied mogelijk.

Woonparkgebieden zijn  residentiële parklandschappen  in een bebost gebied. Veel 
woonparken zijn gelegen in randstedelijke groene zones. Ze worden gedefinieerd als 
‘gebieden waarin de gemiddelde woningdichtheid gering is en de groene ruimten een verhou-
dingsgewijs grote oppervlakte beslaan’. Het gaat vaak om villawijken met grote perceel-
oppervlakten in een bosrijke omgeving.

105 Vlaamse gemeenten hebben een woonparkgebied liggen op hun 
grondgebied. Alles samen telt Vlaanderen een oppervlakte van 11.455 
hectare planologisch woonparkgebied. De gemeente Schilde telt 
de grootste oppervlakte woonparkgebied, met 1.240 hectare. Dat is 
34,5% van het totale grondgebied van de gemeente Schilde. Kapellen 
en Keerbergen hebben elk zo’n 800 hectare woonparkgebied liggen op 
hun grondgebied. Maar ook gemeenten als Brasschaat, Schoten, Sint-
Genesius-rode, Overijse en Sint-Martens-Latem hebben grote opper-
vlaktes woonparkgebied op hun grondgebied liggen.

Uit de Conceptnota “Plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen” blijkt hoe waardevol 
de bossen in woonparkgebied zijn. Dit plan werd neergelegd door voormalig ministers 
Joke Schauvliege en Philippe Muyters. Van alle ruimtelijk bedreigde bossen beoordeelt 
deze nota dat 20.811 hectare behoort tot de meest waardevolle bossen die we hebben 
in Vlaanderen. Daarvan ligt 4.280,17 hectare in de bestemmingscategorie woonpark-
gebied. Met andere woorden 20% van de bossen in woonparkgebied behoort tot de meest 
waardevolle bosbiotopen die Vlaanderen rijk is. Het ecologisch belang van die bosgebie-
den in woonparkgebied wordt ook onderlijnd in de Vlaamse omzendbrief RWO/2017/01 
over bossen in niet-groene bestemmingen. Zo’n omzendbrief is niet bindend, maar kan 
geïnterpreteerd worden als richtlijnen van de Vlaamse regering of de bevoegde minister 
aan de administratie. De omzendbrief spoort lokale besturen aan om voor elk woonpark 
een bijzonder plan van aanleg op te maken, en vraagt vergunningsverlenende overheden 
in afwachting van zo’n BPA om met de meeste omzichtheid om te gaan met eventuele 
bouw- en verkavelingsaanvragen.

Verder stelt de omzendbrief het volgende: “Het  moet dus duidelijk zijn dat gebieden 
bestemd als ‘woongebied’, ‘woonuitbreidingsgebied’ of ‘woonpark’ geenszins uitsluitend 
bedoeld zijn voor het bouwen van woningen, noch dat er in hoofde van de eigenaars van 
percelen een absoluut bouwrecht zou bestaan om deze gebieden zonder meer en zonder 
voorwaarden uitsluitend te ontwikkelen voor het bouwen van woningen. Bij de ontwik-
keling van deze gebieden is de aanwezigheid van bos een gegeven waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het vergunnen en het eventueel formuleren van voorwaar-
den en dit volgens de principes van een goede ruimtelijke ordening.” (pp. 6-7)

Vanuit de Vlaamse Overheid wordt m.a.w.et andere woorden een bewarend beleid voor-
geschreven voor de gebieden met een planologische bestemming woonparkgebied. Die 
reflectie komt amper aan bod in de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Het grote deel van de ontbossingsvergunningsaanvragen in planologische bestemming 
woonparkgebied wordt gunstig geadviseerd zonder enige referentie naar de omzend-
brief over bossen in niet-groene bestemmingen en zonder toetsing van de ecologische 
waarde van het gebied.  Het gaat in heel veel van de omgevingsvergunningsaanvra-
gen over één of meerdere gezinswoningen met een grote verhardingsvoetafdruk voor 
carports, vrijstaande woningen, tuinen en opritlanen, vaak in habitatwaardig bos.

20% van de bossen in 
woonparkgebied behoort 
tot de meest waardevolle 

bosbiotopen die 
Vlaanderen rijk is.
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ILLEGALE ONTBOSSING WORDEN ÉÉN VOOR ÉÉN GEREGULARISEERD

Bij de analyse van de ontbossingsadviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos viel 
op dat er heel wat dossiers betrekking hadden op een vastgestelde illegale ontbossing. 
Dat wil zeggen dat de ontbosser het bos kapte zonder geldige vergunning.

Bij een vaststelling van illegale ontbossing verplicht de natuurinspectie de ontbosser tot 
een heraanplant van de oppervlakte ontbost bos.

Maar blijkbaar is er een achterpoortje ingebouwd waardoor de ontbosser aan die 
verplichte heraanplant kan ontsnappen. Bij navraag via schriftelijke vraag bleek dat 
indien de overtreder zelf een regularisatietraject opstart via een omgevingsvergun-
ningsaanvraag voor ontbossing zijn herstelplicht vervalt. Wanneer de ontbosser de ille-
gale ontbossing kan regulariseren, is hij enkel verplicht tot een boscompensatie.

Op die manier ontwijkt de ontbosser de reguliere vergunningsprocedure voor ontbos-
singen en stelt de ontbosser de vergunningsverlener voor voldongen feiten. Het gaat 
vaak om zeer waardevolle bosfragmenten die zonder vergunning gekapt worden en later 
met een pennentrek en zonder enige bijkomende sanctionering geregulariseerd wordt.

AFGELEVERDE ONTBOSSINGSVERGUNNINGEN ONDANKS NEGATIEF
ADVIES VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

Analyse op niveau van de provincie

In de praktijk blijkt dat zelfs in de weinige gevallen waarbij het Agentschap voor Natuur 
en Bos oordeelt dat een ontbossing niet wenselijk is, de vergunningsverlenende over-
heid toch een ontbossingsvergunning aflevert. In de periode 2014 – 2021 werd  in 314 van 
de gevallen toch een vergunning voor ontbossing afgeleverd, ondanks negatief advies 
van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo verdween bijkomend een oppervlakte van 
64,6 hectare waardevol bos. 

In totaal werden in de periode 2014 - 2021 in 95 gemeenten ontbossingen uitgevoerd 
ondanks negatief advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. Als we een analyse 
maken op het niveau van de provincies, dan schiet de provincie Antwerpen er sterk uit: er 
werden in de periode 2014 - 2021,  verspreid over 33 gemeenten, 198 ontbossingsvergun-
ningen afgeleverd ondanks het feit dat het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelde dat de 
ontbossing niet gewenst is. De provincie Oost-Vlaanderen volgt op plaats 2 met 37 ontbos-
singsvergunningen ondanks negatief advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

→ Tabel 9. Aantal afgeleverde ontbossingsvergunning in de periode 2014 - 2021 
ondanks een negatief advies van het Agentschap voor Natuur en Bos

2014 - 2021

AANTAL AFGELEVERDE VERGUNNINGEN HA
Antwerpen 198 41,9

Limburg 27 6,7

Oost-Vlaanderen 37 6,5

Vlaams-Brabant 33 6,1

West-Vlaanderen 19 3,3

Vlaanderen  314 64,6

Bron: SV 175 (2020), SV 772 (2021), SV 857 (2022)
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 Analyse op het niveau van de gemeente

Als we dieper in de data duiken, dan valt op dat een aantal gemeenten relatief vaak 
het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos om de ontbossingsaanvraag niet te 
vergunnen naast zich neerlegt. Balen, Essen, Kalmthout en Kapellen (allemaal gemeen-
tes gelegen in de provincie Antwerpen) leverden allemaal meer dan 10 ontbossingsver-
gunningen af voor bossen waarvan het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelde dat ze 
te waardevol zijn om gekapt te worden. Absolute uitschieter is de gemeente Kalmthout 
die 64 ontbossingsvergunningen afleverde voor 8.2740 m² bos, ondanks negatief advies 
van het Agentschap Natuur en Bos. 

In sommige ontbossingsvergunningen gaat het ook over grote oppervlaktes die in één 
keer ontbost worden.

HET BOSUITBREIDINGSDECREET:
GEEN BETERE BOSBESCHERMING

In de zomer van 2022 werd het bosuitbreidingsdecreet definitief goedgekeurd. Met dit 
bosuitbreidingsdecreet worden enkele wijzigingen aan het mechanisme van boscom-
pensatie ingevoerd en enkele bijkomende wijzigingen aan het besluit inzake boscom-
pensatie in het vooruitzicht gesteld.

Het decreet benoemt de nood aan bosbescherming en de ambitie om geen verdere 
achterstand op te bouwen in compensaties. De voornaamste wijzigingen zijn: 

* De verplichting voor openbare besturen om openbaar bos in natura te compenseren.

* Overheden hebben voortaan de mogelijkheid om boscompensatie zelf uit te voeren. 
Ook de boscompensatievergoeding kan bijgesteld worden in functie van beter bosbe-
houd of in functie van de reële kostprijs om de boscompensatie op eigen grondgebied 
te realiseren. 

* Vergunningsverlenende overheden die ondanks negatief advies van het Agentschap 
voor Natuur en Bos toch vergunnen worden verplicht zelf de compensatie uit te 
voeren.

* Bij grote ontbossingen (groter dan 10 hectare), moet de boscompensatie in blokken 
van minimum 10 hectare of aansluitend bij bestaande bossen worden gerealiseerd.

* Het advies door het Agentschap voor Natuur en Bos in de vergunningsprocedure 
bosaanleg in de agrarische gebieden, wordt opnieuw ingevoerd.

Ook wordt aangegeven dat de bosbehoudsbijdrage opgetrokken zal worden naar 5,6 €/m².

De voornaamste verdienste van het bosuitbreidingsdecreet is dat ze poogt om 
het systeem van boscompensatie efficiënter te maken om zo sneller en meer te  
kunnen compenseren.

Het decreet bevat onvoldoende handvaten om de kern van het probleem aan te pakken: 
zorgen dat er minder bossen gekapt worden. Dit decreet is op die manier niet meer 
dan een bliksemafleider. Als de kapwoede niet afneemt, dan blijft de hoeveelheid  
compensatiebos die aangeplant moet worden toenemen. Het is veel logischer én beter 
voor onze natuur als we maximaal inzetten op de bescherming van onze bestaande, 
waardevolle bossen.
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DATA 

Voor dit rapport baseerden we ons op cijfers verkregen uit schriftelijke vragen aan de 
opeenvolgende minister van natuur Joke Schauvliege, Koen Van den Heuvel en Zuhal 
Demir. Concreet gaat het over deze schriftelijke vragen: 

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van ELISABETH MEULEMAN, datum: 2 maart 
2018, aan JOKE SCHAUVIEGE, VLAAMS  MINISTER  VAN  OMGEVING,  NATUUR  
EN  LANDBOUW: Ontbossing - Uitvoering  compensatieplicht  en  werking  van  het  
Boscompensatiefonds: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/
schriftelijke-vragen/1236428

* SCHRIFTELIJKE  VRAAG nr.  348 van  MIEKE  SCHAUVLIEGE datum:  10  februari  
2020, aan  ZUHAL  DEMIR VLAAMS  MINISTER  VAN  JUSTITIE  EN  HANDHAVING,  
OMGEVING,  ENERGIE  EN  TOERISME - Ontbossing  -  Boscompensatiefonds 
Uitvoering  van  de  compensatieplicht  en  werking  van  het boscompensatiefonds: 
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/
schriftelijke-vragen/1369178

* SCHRIFTELIJKE  VRAAG nr.  766 van  MIEKE  SCHAUVLIEGE datum:  18 juni 2020, aan  
ZUHAL  DEMIR VLAAMS  MINISTER  VAN  JUSTITIE  EN  HANDHAVING,  OMGEVING,  
ENERGIE  EN  TOERISME - Omgevingvergunningsaanvragen voor ontbossing  -  Stand 
van zaken: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/
schriftelijke-vragen/1404038

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 175 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 3 november 2020,  
aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, 
ENERGIE EN TOERISME: Ontbossing - Uitvoering op gemeentelijk niveau  
(https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1441607)

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 772 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 22 maart 2021, aan 
ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, 
ENERGIE EN TOERISME: Ontbossing - Uitvoering op gemeentelijk niveau (2): https://
www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1495171

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1034 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 26 mei 
2021, aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME: Bebossing en boscompensatie  -  Stand van 
zaken: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1730999

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1043 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 28 mei 
2021, aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME: Vlaamse bosinventaris  -  Gemeentelijk bosare-
aal: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1731003

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1046 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 28 mei 
2021, aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME: Bossen  -  Planologische bestemming: https://
docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1730986

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr.  1270  van MIEKE SCHAUVLIEGE,  datum: 30 juli 2021,  aan   
ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, 
ENERGIE EN TOERISME- Ontbossing en bebossing - Uitvoering op gemeentelijk niveau (3):  
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1547945

 Methodiek
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* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1302 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 23 augustus 
2021, aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME - Bebossing  en  boscompensatie - Stand  
van  zaken  (2): https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/
schriftelijke-vragen/1548285

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1318 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 29 augustus 
2021, aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME - Ontbossing en bebossing - Uitvoering op 
gemeentelijk niveau: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/
schriftelijke-vragen/1548488

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 118 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 21 oktober 
2021, aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME - Ontbossing  -  Uitvoering op gemeen-
telijk niveau: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/
schriftelijke-vragen/1566963

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 301 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 3 januari 2022, 
aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, 
ENERGIE EN TOERISME – Woonparkgebieden – Stand van zaken: https://www.vlaam-
sparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1588919

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 625 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 18 maart 2022, 
aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, 
ENERGIE EN TOERISME – Bebossing en boscompensatie  -  Stand van zaken: https://
www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1588919

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 901 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 14 juni 
2022, aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME – Bebossing en boscompensatie – Stand 
van zaken: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/
schriftelijke-vragen/1646950

* SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 857 van MIEKE SCHAUVLIEGE, datum: 3 juni 
2022, aan ZUHAL DEMIR, VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME – Ontbossing – uitvoering op gemeentelijk niveau

Daarnaast maakten we gebruik van beschikbare data uit de Vlaamse Bosinventaris van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit is een beleidsondersteunend meetnet om op 
het niveau van Vlaanderen en met een grote temporele schaal (tien jaar) een uitspraak 
te doen over de toestand en eventuele veranderingen van de Vlaamse bossen. Omdat er 
niet gebiedsdekkend gemeten wordt, maar met een steekproef, moet rekening gehou-
den worden met een foutenmarge van ± 5.000 hectare op de bosoppervlakte op niveau 
Vlaanderen. Dit maakt dat cijfers per gemeente niet volledig betrouwbaar zijn. We 
gebruiken ze daarom alleen als een indicatie voor de oppervlakte bos per gemeente.

Gehanteerde definitie van een bos

Voor de definitie van een bos enten we ons op het bosdecreet en de definitie van een bos 
zoals die vermeld staat op de website van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. In 
theorie heeft volgens deze definitie het kleinst mogelijke bosje een oppervlakte van 10 
m x 10 m of 100 m² of 1 are of 0,01 hectare. 

Artikel 90bis hanteert, omwille van sociale redenen, een oppervlaktemaat van 500 m² 
of 5 are of 0,05 hectare om een vrijstelling aan natuurlijke personen toe te staan op de 
compensatieplicht in functie van woningbouw. 
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