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TOELICHTING 

Heel wat steden en gemeenten leggen al verschillende jaren, of zelfs decennia, een geboortebos of               
geboortebossen aan. Een geboortebos staat symbool voor nieuw leven en de groei die kinderen              
doormaken. Ze kunnen er hun eigen groeien verbinden met het groeien van “hun” boom in het bos. 

In een geboortebos wordt in het voor- of najaar een boom aangeplant voor elk nieuw inwonertje                
van een gemeente dat het voorafgaande jaar geboren werd. Hiervoor kan een uitnodiging             
verstuurd worden naar de ouders van de pasgeboren kinderen, zodat ze zelf, samen met het gezin,                
een boom kunnen aanplanten op een gezamenlijke ‘boomplantdag’. Tegelijkertijd kan van een            
geboortebos een plek worden gemaakt om te spelen, te picknicken, te ontspannen… Zo kan een               
geboortebos ook een speelbos worden. En last but not least: bomen zorgen voor verkoeling, binden               
fijn stof, houden regenwater in de bodem vast, zuiveren de lucht en slaan CO2 op. Wie de                 
berichtgeving rond milieu, klimaat en de wereldwijde nood aan herbebossing volgt, beseft hoe             
belangrijk dit is. De aanleg van een geboortebos draagt dan ook bij tot de realisatie van verschillende                 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)[1]. Een geboortebos kan dus een mooi geschenk          
worden, niet alleen voor nieuwgeboren Peltenaartjes en hun ouders, maar voor alle inwoners van              
onze gemeente. 

Verschillende steden en gemeenten werken voor de aanleg van een geboortebos samen met het              
Agentschap Natuur en Bos of met Natuurpunt en doen hierbij beroep op het boscompensatiefonds[2].              
Deze instanties kunnen na de aanleg van het geboortebos ook het verdere onderhoud ervan mee in                
handen nemen. 

Verder kan rond de aanleg van een geboortebos een participatief traject worden opgestart. Zo              
kunnen inwoners en verenigingen betrokken worden bij de vormgeving en de inplanting van het bos. 

De aanleg van een geboortebos is dus een kans om de groene ruimte in onze gemeente te                 
versterken en een plaats te creëren waar Peltenaren kunnen samenkomen en ontspannen.            
Tegelijkertijd kan door een participatief traject de betrokkenheid van de inwoners worden verhoogd.             
Het aanplanten van een geboortebos zal de sociale cohesie ongetwijfeld verder versterken en is              
tegelijkertijd een herbebossingsproject dat zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving en bijdraagt           
aan de realisatie van de SDGs. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

De gemeente Pelt werkt een concreet plan uit ter realisatie van een geboortebos en voorziet hiervoor                
middelen in het meerjarenplan.  

[1] O.a. doelstellingen 11, 13 en 15, die resp. staan voor Duurzame steden en gemeenschappen, Klimaatactie en                 
Leven op het land. Zie https://www.sdgs.be/nl/sdgs 
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[2] Zie o.a. https://www.natuurenbos.be/search/anb?search=geboortebos%20 
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