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De bestddnde wandeltngen

in het Preshoekbos

lhssen Marke, Aalbeke en Laurve, rond het drie

dorpenpunt. Het gebied bij de verkeerswisselaar El7

en E403 bleek in 1996 de enige geschikte open

ruimtc om een bos van voldoende grootte te creëren

in de dicht bevolkte en verstedelijkte regio van

Kortrijk. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt

er sedert 2002 aan het Stadsrandbos voor Kortrijk'

Elke winter wordt er aangeplant op reeds aange-

kochte gronden. Er werden reeds duizenden

boompjes en struiken door de bevolking in de grond

gezet bij vijf grote boom plantacties'

En zo vindje in Marke op de Klarenhoek, de

Keizersberg, de Pauvre Leute en de Ntarkebeekvallei

nu al stukken bos,

hooilandjes, een

graaszone met PonY's,
poelen ... Ten N1V

van het klaverblad in
Aalbeke, \tlarke en

Lauwe, op de "Pres-

hoek", bij het Groothof,

op de Lauweberg

en de Kobbe groeit

een nieuw bos- en

groengebied oP tussen

weilanden en akkers

en enkele bestaande

hoeven.
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Het Preshoekbos is op weg naar een gevarieerd en

multifunctioneel bos.

Je vindt er gemengd 1ooÍbos met streekeigen

inheemse soorten. AÍhankeliik van bodem, reliëf

en vochtigheid staan eik, beuk, haagbeuk, Iinde,

es, iep op kleikoppen en leemachtige grond' Op

natte plekken en bij grachtjes groeien elzen,

wilgen, abeel, en berken. Aan de bosranden leer

je struiken kennen: hazelaar, meidoorn, sleedoorn,

vlieq mispel, kornoelje, rozen. De qpische kruiden

van de bosrand zullen vanzelf opschieten' In de

hooilandjes zie je al heel wat bloemensoorten en

dus vlinders cn andere insecten. De poelen bevatten

reeds mooie waterplanten en -beestjes' De vallei van

de Markebeek krijgt straks een grondige facelift als

waterrijk biotoop met aanpassingen voor een betere

wateropslaecaPaciteit.

Het Preshoekbos wordt aangelegd met veel

groen, verschillende wandelpaden, een fietspad

èn mountainbikeparcours, ruiterpaden, banken

en picknickplekken en t\'vee zones speelbos' Alle

recreanten worden in de watten gelegd'

De laatste jaren groeit het bos niet me er' Tot nu

toe is nog geen 1 / 3 van de geplande opperulakte

gerealiseerd (zie kadertekst).
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laorlykse wondeling voor de Week von het Bos @ Pierre Deryckere
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HeE KonEijks Pneshoekbos: nog í66 joon Ee goon?

Momenteel is er in gans Kortrijk slechts 116 ha publiek
toegankelijk bos aanwezig (of amper I ,4o/o van de opper-
r,lakte van de stad Kortrijk). Enkel Roeselare en Oostende
doen nog slechter, 10 centrumsteden doen het (r,eel) beter.
Dat we nood hebben aan meer bos in onze streek hoeft
dus al lang geen betoog meer
De Vlaamse regering heeft daarom al in 1998 (!) beslist om
een Stadsrandbos van 250 ha aan te leggen voor de regio
Kortrijk- Menen. Hiervoor is er steeds een groot regionaal
politiek draagvlak geweest. Het project was ondermeer op-
genomen als actiepunt in de opeenvolgende streekpacten
vanuit het RESOC niveau. Ook de vraag van het publiek
naar meer toegankelijk groen is zeer groot. In het recent
studieproject "Beleidsplan Ruimte Vlaanderen" r,verd de

realisatie van het Stadsbos Kortrijk nos maar eens naar
voor geschoven als een prioritair project voor de streek.

Het Agentschap voor Natuur en Bos, dat dit project moet
realiseren heeft momenteel 140 ha grond voor de realisa-
tie verworven. Hieryan is echter nog maar 75 ha bebost
geraakt omdat de overige gronden nog in landbouwge-
bruik zil'n. 15ha van de reeds beboste 75 ha ligt dan nog
eens binnen het klaverblad van de E I 7 autostrade en is

dus helemaal niet toesankelijk voor het publiek. Resultaat
is dus amper 60 ha bos voor de recreant.
17 jaar na de regeringsbeslissing, is dus slechts 75 ha
effectief serealiseerd en moet er nog i 1 0 ha grond rvorden
aangekocht om de beleidsdoelstelling van 250 ha te halen.

HeU meesE opmenkelijke is doE heE AgenEschop
NqEuun en Bos de loqEsbe 9 joon geen vienkqnEe
meuen nieuwe gnonden heeFE kunnen qonkopen.
M.o.w. de verdene neolisqEie vqn dib SEodsnond-
bos ziE helemoql in heE slop.

Op een parlementaire vraag van Groen volksvertegen-
woordiger Bart Caron op 5/ l/2015 antwoordde minister
Schauvliege, dat het streefcijfer voor 250 ha Stadsrandbos
blijft behouden. Goed nieuws dus. Minder goed nieuws
was dat de minister voorziet dat tussen 2016 en 2030
slechts t ha gefaseerd eigendom van het ANB zal worden.
M.a.w 0,6 ha/ jaar. Aan dit tempo duurt het nog minstcns
1 66 jaar vooralecr het volledige Stadsbos za1 gerealiseerd
kunnen worden... En blijkbaar is dit niet als grap bedoeld.

ï De laatste oanplonting doteert von moort 20 I 4 @ Piere Deryckere

/ 7 De Keizersberg by ovondzon @ Griet Sonty

/ Het Preshoekbos afgelopen zomer. De outosne/weg is nooit verof. @ Bernard Decock

Tot nu toe werd steeds gekozen voor vrijwillige verkoop van
dc te verwer-ven gronden. De laatste jaren lukt dat duidellk
niet meer. Nochtans zijn de eigenaars ofive1 niet of nog
nauwelijks actieve landbouwers of privé personen, die de
gronden eerder om speculatieve redenen vasthouden. Er is

ook geen geld tekort: in het boscompensatiefonds van de
\4aamse overheid zit momenteel 8,5 miljoen Euro die de
\4aamse overheid niet uitgeeft omdat ze eeen gronden vindl
om te bebossen. Er is dus geen enkel financieel obstakel.
Er lijkt dus geen reden te zijn waarom de \,4aamse regering
zijn eigen project niet met meer energie zou aanpakken.
Onteigening voor openbaar nut is hier de te volgen weg
(zoals ook gebeurt voor het Stadsbos Gent).

Mqon de echEe reden ziE eldens: ochuen de
schenmen blokkeenE de Boenenbond diE projecE
en wil ze geen vienkqnEe meEen bos bij in onze
sEneek. Hoewel de oonleg von sEqdsbossen een
negeningspnioniEeiE is, lukE heE blijkboon minisEen
Schouvliege nieE om deze blokkening be omzeilen
en hqor beleidsplon in doden om Ee zeEben.

Natuurpunt eist daarom:
- Dat er dringend werk gemaakt wordt van

de opmaak van een onteigeningsprocedurc
voor realisatie van het Stadsrandbos.

- Dat ecn tijdsschema wordt vastgelegd voor
de realisatie van het Stadsbos en dat de
nodige budgetten worden vastgelegd.

We voeren hierrond actie tijdens de komende Week van
het Bos. I
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