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Groendienst

Hoe is het gesteld met de natuur in Gent?

stand van zaken en 
evolutie in natuur en bos 
in de periode 1999 - 2009
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Hoe is het gesteld met de natuur in Gent?
Gent heeft een oppervlakte van 15.818 
hectare. Een deel daarvan is bebouwd. 
Ongeveer de helft van de oppervlakte is 
open ruimte.

In 1999 liet de Stad Gent voor de eerste 
keer een grootschalige inventarisatie 
uitvoeren van alle vegetaties op haar 
grondgebied. In 2009 gebeurde dat op-
nieuw. De nieuwe gegevens geven een 
actueel beeld van de natuur in Gent. Uit 
vergelijking van de twee inventarisaties 
krijgen we ook een beeld van de evolu-
tie van de laatste 10 jaar.

Waarom inventariseren?
In een duurzame en leefbare stad is na-
tuur belangrijk. Daarom is het nodig om 
bestaande natuurwaarden te behouden 
en verder te laten ontwikkelen en om 
nieuwe natuur te creëren.

Ook het Natuurdecreet, het Bosdecreet 
en het Ruimtelijk Structuurplan Gent 
leggen bepaalde verplichtingen op.

Het Natuurdecreet beoogt een stand-
still aan natuur. De natuur mag niet 
achteruitgaan. Het decreet schrijft ook 
de zorgplicht voor. Dat houdt in dat 
iedereen al het nodige moet doen om 
schade aan de natuur te voorkomen 
of te herstellen. Verder verbiedt het 
Natuurdecreet om bepaalde vegetaties 
te wijzigen. Voor het wijzigen van 
andere vegetaties is het verplicht om 
een vergunning aan te vragen.

Het Bosdecreet verbiedt in principe het 
rooien van bos. Ontbossen kan alleen 
onder bepaalde voorwaarden in woon- 
en industriegebied en als men er een 
stedenbouwkundige vergunning voor 
gekregen heeft. Wie ontbost moet bo-
vendien voor een compensatie zorgen. 
Dat kan door zelf bos aan te planten of 
door een financiële bijdrage te betalen 
waarmee de overheid bos aanplant. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Gent 
stelde het stadsbestuur zich onder 

andere volgende 2 doelstellingen in 
verband met natuur:
- We moeten minstens een ‘standstill’ 
 aan natuur realiseren. 
 Dat betekent dat de totale 
 oppervlakte op het grondgebied  
 van Gent minstens op het peil van 
 1999 moet behouden blijven. 
 Ook de kwaliteit mag niet   
 achteruitgaan.
- De oppervlakte aan bos moet  
 stijgen.

Om een goed en doordacht groenbe-
leid te voeren, dat tegemoet komt aan 
al wat hierboven beschreven staat, is 
het noodzakelijk om over bepaalde 
gegevens te beschikken:
- we moeten weten wat er is aan  
 natuur en bos
- we moeten de evolutie opvolgen 
 en dus steeds nagaan of het 
 gevoerde beleid de vooropgestelde 
 doelstellingen haalt.

Houtkant op de site Alsberghe - Van Oost

Beste Gentenaar,

Is er ook natuur in een stad als Gent? 
Meer dan men kan vermoeden. En veel 
gevarieerder dan we denken.

Steden bieden een grote variatie aan 
biotopen of leefgebieden voor planten en 
dieren. Er zijn veel voedselarme bodems, 
waar soortenrijke gemeenschappen op 
kunnen ontstaan. Het spoor, kanalen 
en autowegen voeren allerlei planten en 
dieren aan. En ten slotte is het klimaat 
warmer dan erbuiten. Dat alles maakt 
een stad aantrekkelijk voor natuur. De 
laatste jaren zijn steden en de ertoe 
behorende industriegronden ook uitwijk-
plaatsen geworden voor soorten - zoals 
akkerkruiden of veldleeuweriken - die in 
intensief gebruikt landbouwgebied in de 
verdrukking komen.

In 1999 liet de Stad Gent voor de eerste 
maal een grondige inventarisatie uitvoe-
ren van de natuur op haar grondgebied. 
Zij wilde daarmee een goed werkinstru-
ment hebben om aan de verplichtingen 
van het natuurdecreet te kunnen vol-
doen. 

Deze inventarisatie was bijzonder. Ze 
leverde een gedetailleerde “biologische 
waarderingskaart” voor heel Gent op. De 
Groendienst en andere stadsdiensten 
gebruiken deze kaart dagelijks om eigen 
projecten vorm te geven of die van ande-
ren met kennis van zaken te kunnen 

beoordelen. Daarnaast toont ze ook aan 
dat ‘stadsnatuur’ als volwaardige natuur 
mag erkend worden. 

In 2009 werd de “biologische waarde-
ringskaart” geactualiseerd. Daardoor 
hebben we nu een goed zicht op de ac-
tuele toestand van de natuur in Gent en 
op de evolutie van de laatste 10 jaar. Ik 
durf voorzichtig zeggen dat we momen-
teel een kantelpunt hebben bereikt: hoe-
wel de oppervlakte aan natuur de laatste 
10 jaar licht is afgenomen, merken we 
toch dat de omgekeerde trend is ingezet. 

Een stad waarin planten en dieren kun-
nen leven, is ook een gezonde stad voor 
mensen. Natuur is en blijft dus onze 
gezamenlijke zorg. Met deze brochure 
nodig ik u graag uit om rond te kijken 
naar wat er is aan natuur in Gent. Het is 
een belangrijk begin om ook de stadsna-
tuur naar waarde te schatten en er 
samen zorg voor dragen. 

Tom Balthazar
schepen van Milieu, Stadsontwikkeling 
en Wonen

Voorwoord

bos in de Gentbrugse Meersen

Landschapspark Groene Velden
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Wat is een biologische waarderingskaart (BWK)?
Voor heel het grondgebied van Gent 
werd een biologische waarderingskaart 
(BWK) opgemaakt. Het is een digitale 
kaart die alle aanwezige vegetaties 
gedetailleerd in beeld brengt en er 
automatisch een bepaalde waarde aan 
koppelt.

De biologische waarderingskaart werd 
opgemaakt volgens de methodiek van 
het Vlaamse Gewest. Zo worden de 
vegetaties aangeduid met een symbool 
of ‘karteringseenheid’. We onderschei-
den verschillende categorieën, die elk 
nog verder opgedeeld zijn in deelcate-
gorieën. 

Figuur 1: BWK – kaartfragment met aanduiding van de vegetaties

- stilstaande waters (a)
- moerassen (m)
- graslanden (h)
- struwelen (s)
- mesofiele  bossen (f en q)*
- vallei- en moerasbossen (v)

- naaldhoutaanplantingen (p)
- populierenaanplantingen (l)
- (andere) aanplantingen (n)
- akkers (b)
- andere vegetaties (k)
- urbane gebieden (u)moeras in het Bloemekenspark

Bloemenrijke graslanden in het Stedelijk 
Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen

Omdat Gent een verstedelijkt gebied is 
en de BWK in eerste instantie voor lan-
delijke gebieden werd ontwikkeld, kent 
de Gentse BWK een aantal verfijningen 
ten opzichte van de Vlaamse BWK:
- de urbane gebieden (u) kregen een  
 gedetailleerdere opdeling
- binnen de categorie graslanden (h)  
 werden gazons (hg) als   
 vegetatietype opgenomen 
- binnen de categorie andere 
 vegetaties  werden kerkhoven (kk)  
 als vegetatietype opgenomen
- de tuinen in het stadscentrum  
 werden via luchtfoto in kaart   
 gebracht en aangeduid met een  
 code van 1 tot 3, naargelang hun  
 groottte

De Gentse BWK is gebaseerd op de 
topografische kaart. Ook daardoor is ze 
meer gedetailleerd dan de Vlaamse. 
De vegetaties werden per perceel inge-
tekend. Als er op een perceel duidelijk 
verschillende vegetaties voorkwamen, 

werd dat perceel zelfs nog verder 
opgesplitst. De Vlaamse BWK heeft 
grotere eenheden afgebakend, zeker in 
stedelijke omgeving.

U kunt de biologische waarderings-
kaart van Gent inkijken op www.gent.
be>leven>leefomgeving>natuur en 
recreatie>natuur in Gent

Water in het Sint-Baafskouterpark

Dreef bij het Borluutpark

*  Mesofiele bossen zijn droge, natuurlijke bossen. In onze streek zijn dat beuken- en eikenbossen.
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bos

Hoe maakten we de biologische waarderingskaart 
(BWK) op?

Figuur 2: BWK - kaartfragment met aanduiding van de biologische waarde

Inventarisatie 1999

In 1999 liet de Stad Gent een grondige 
inventarisatie uitvoeren op het 
terrein. De karteerders bezochten 
zoveel mogelijk percelen, zowel 
openbaar toegankelijke als private. 

De terreingegevens werden aangevuld 
met gegevens uit de analyse van lucht-
foto’s. Zo konden afgesloten privé-
terreinen bijvoorbeeld enkel door 
middel van een luchtfoto beoordeeld 
worden. 

Het resultaat was een biologische 
waarderingskaart voor heel het Gentse 

grondgebied. Die is opgebouwd uit 
‘polygonen’* die met één of meerdere 
karteringseenheden getypeerd werden. 
Een polygoon kan bijvoorbeeld als 
eerste karteringseenheid hpr 
hebben en als tweede karterings-
eenheid hc. Dat betekent dat de 
vegetatie voornamelijk een ‘weiland 
met veel sloten, laagtes en/of microre-
liëf’ (hpr) is, maar dat er zich in 
mindere mate ook al een ‘dotterbloem-
hooiland’ (hc) heeft ontwikkeld.

Aan deze basisgegevens werden 
andere gegevens gekoppeld. 
Zo kunnen we verschillende kaarten 
maken, namelijk:

een kaart met de biologische 
waarde: 
De Vlaamse methodiek kent aan alle 
vegetaties een biologische waarde 
toe. Die varieert van ‘biologisch 
minder waardevol’ over ‘biologisch 
waardevol’ naar ‘biologisch zeer 
waardevol’.
De vegetatie in het voorbeeldje hier-
boven (hpr) wordt als ‘biologisch 
waardevol’ beschouwd en krijgt dus 
een bleekgroene inkleuring op de kaart.

Figuur 3: BWK – kaartfragment met aanduiding van de bossen en bosachtige vegetaties

een kaart met aanduiding van alle 
bossen en bosachtige vegetaties:
Dit zijn alle vegetaties met karterings-
eenheid s, f, q, v, p, l of n. 
Het weiland uit het voorbeeld is dus 
niet zichtbaar op deze kaart.

een kaart met aanduiding van 
de verplichtingen vanuit het 
Natuurdecreet: 
Deze kaart combineert de BWK met 
het gewestplan. Ze toont welke vegeta-
ties verboden te wijzigen zijn en welke 
vegetaties enkel met een natuur-
vergunning mogen gewijzigd worden. 
Ten slotte duidt de kaart aan waar de 
zorgplicht geldt. 
Als het weiland uit het voorbeeld (hpr) 
op het gewestplan een bestemming 
‘groengebied’* heeft, dan is het 
wijzigen ervan verboden. Als het in een 
andere gewestplanbestemming ligt, 
dan geldt de zorgplicht.  

Landgoed De Campagne

*  Polygonen zijn vlakjes op een kaart. 
Soms komen ze overeen met percelen op het 
terrein. Maar het kan ook zijn dat één perceel 
(op het terrein) opgedeeld is in meerdere 
polygonen (op de kaart). 

*  Het gewestplan onderscheidt in Gent de 
volgende groengebieden: natuurgebied, park-
gebied, buffergebied, bosgebied en valleigebied.
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Ongeveer één derde van de natuur in 
Gent bestaat uit bossen. Alle bossen 
zijn biologisch waardevol of biologisch 
zeer waardevol. Verder in de tekst gaan 
we dieper in op de oppervlakte en 
samenstelling van de bossen in Gent.

Een tweede grote groep natuurrijke 
vegetaties zijn de ruigten. Ze ontstaan 
vooral op spoorwegtaluds en op 
opgehoogde terreinen. Zo zijn ze talrijk 
te vinden in de kanaalzone, maar ook 
in het stedelijk gebied en het buiten-
gebied treffen we ze aan. Opgehoogde 
terreinen hebben vaak een voedsel-
arme, droge bodem, soms met hier en 
daar nattere plekken. Bovendien 
worden ze meestal niet meteen in 
gebruik genomen. Dat zijn ideale 
omstandigheden voor de ontwikkeling 
van waardevolle natuur. De keerzijde 
van het verhaal is wel dat ze steeds 
dreigen bebouwd te worden. Ruigtes 
ontstaan ook als landbouwgronden niet 
langer bewerkt worden. Ook dan zijn 
ze vaak een tussenstadium vóór 
bebouwing of verbossing. 

De biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle graslanden zijn vooral te 
vinden in de Leievallei, meer bepaald 
in het Stedelijk Natuurreservaat Bour-
goyen-Ossemeersen, de Hoge Blaar-
meersen, de Hoge Lake en de Keuze-
meersen. In de vallei van de Boven- en 
Benedenschelde, de Moervaartvallei 
en de Kalevallei treffen we ze ook aan, 
maar dan in beperktere mate en meer 
versnipperd. 

Waardevolle graslanden komen ten 
slotte meer en meer voor in parken en 
grotere tuinen.

De natuurrijke stilstaande waters zijn 
biologisch waardevolle en zeer waar-
devolle vijvers. Ze komen verspreid 
over Gent voor. Het zijn vegetaties die 
volgens het Natuurdecreet verboden te 
wijzigen zijn.

Hetzelfde geldt voor de moerassen. 
Dat zijn rietlanden, natte ruigten en 
grotezeggenvegetaties. Ook zij zijn 
verboden te wijzigen. We vinden ze 
vooral in het buitengebied van Gent. 

Een laatste groep waardevolle en zeer 
waardevolle natuur wordt gevormd 
door de kleine landschapselementen, 
zoals hagen, houtkanten, hoogstam-
boomgaarden, sloten, poelen en 
muurvegetaties. Ze zijn relatief beperkt 
in oppervlakte. Daardoor ondergaan 
ze veel (negatieve) invloeden uit de 
omgeving. Toch zijn ze vaak soorten-
rijk. Bovendien kunnen ze ook voor 
fijnmazige verbindingen zorgen tussen 
grotere natuurgebiedjes.

kleine landschaps-
elementen

9%

bossen
31%

moerassen
3%

stilstaande waters
5%

graslanden
22%

ruigten
30%

Legende
Natuurdecreet

niet van toepassing

verbod

zorgplicht

vergunning

Figuur 4: BWK – kaartfragment met aanduiding van de verplichtingen vanuit het Natuurdecreet

Inventarisatie 2009

In 2009 werd de BWK van 1999 
geactualiseerd. Dat gebeurde in 2 
fasen. 

Eerst werd de BWK van 1999 verge-
leken met topografische kaarten en 
een luchtfoto genomen in 2008. Als 
de vegetatie veranderd leek of als de 
persceelsgrenzen niet meer overeen-
kwamen, dan werd aangeduid dat het 
polygoon gecontroleerd moest worden.

In een tweede fase werden de 
aangeduide polygonen bezocht. Na die 
controle werden de juiste gegevens op

de biologische waarderingskaart en in 
de databank aangebracht. 

Correcties doorgevoerd in de BWK 
van 1999

Bij de actualisatie in 2009 werden 
vegetaties zoveel mogelijk op dezelfde 
manier beoordeeld als in 1999.

Wel bleken er een aantal verbeteringen 
nodig. Zo werden hier en daar perce-
len verder opgesplitst. Er werden ook 
betere afspraken gemaakt over het in 
kaart brengen van de vegetaties in par-
ken. Om de gegevens van 2009 met 
die van 1999 te kunnen vergelijken, 
moesten alle aanpassingen in beide 
inventarisaties worden doorgevoerd, 
dus ook in die van 1999.

Bloemenrijke graslanden in de Assels

Wat vertelt de BWK van 2009 ons over natuur en 
bos in Gent?
Natuur

Om de totale oppervlakte aan natuur 
te kennen, maken we de som van alle 
biologisch zeer waardevolle en biolo-
gisch waardevolle vegetaties.

In 2009 bedraagt de totale oppervlakte 
aan natuur ± 2.756 hectare of ±  17,5 
% van het totale Gentse grondgebied. 
Ongeveer 30 % van die oppervlakte 
bestaat uit biologisch zeer waardevolle 
vegetaties, ongeveer 70 % uit biolo-
gisch waardevolle vegetaties. 

586 hectare van de natuur in Gent is 
volgens het Natuurdecreet een verbo-
den te wijzigen vegetatie. Voor de rest 
van de vegetaties geldt de vergun-
ningsplicht of de zorgplicht.

soort vegetatie zeer waardevol waardevol totaal vegetatie

bossen 10,3% 20,9% 31,2%
moerassen 2,5% 0,1% 2,6%
stilstaande waters 3,1% 1,6% 4,7%
graslanden 4,7% 17,6% 22,3%
ruigten 9,0% 21,4% 30,4%
kleine landschapselementen 0,2% 8,6% 8,8%
totaal natuur 29,8% 70,2% 100,0%

Figuur 5: soorten natuur in Gent in 2009
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Zo’n 40 % van de bossen in Gent zijn 
relatief jonge loofhoutaanplantingen. 
Ze hebben nog niet de typische 
gelaagde structuur van een bos, waarin 
we een kruidlaag, een struiklaag en een 
boomlaag kunnen onderscheiden. Er 
heeft zich ook nog geen bos-
bodem ontwikkeld. Je merkt nog 
steeds dat het bos ooit is aangeplant. 
Deze bossen zullen zich verder 
ontwikkelen en met de jaren zal hun 
biologische waarde toenemen.

De oude loofbossen nemen net geen 
vierde van de oppervlakte in. 
Het zijn de mesofiele bossen en de 
vallei- en moerasbossen, die in private 
en openbare parken te vinden zijn. 
Ze zijn biologisch zeer waardevol. 
Vooral voor oude bosplanten en 
voorjaarsflora, voor roofvogels, holen-
broeders en vleermuizen zijn ze van 
groot belang. 

Een klein vijfde van de bossen zijn 
populierenaanplantingen en naaldbos. 
Deze bossen zijn biologische waarde-
vol. Door omvorming kan hun 
biologische waarde wel nog toenemen. 

De rest van de bossen zijn struwelen. 
Deze jonge bossen zijn meestal kleiner 
dan 1 hectare. Ze komen verspreid op 
Gents grondgebied voor, vaak als 
geïsoleerde perceeltjes. 
Ze ontwikkelden zich voor een groot 
deel op verlaten terreinen. Dat maakt 
hen kwetsbaar. Struwelen bieden volop 

beschutting en voedsel aan vogels, 
zoogdieren en insecten. Het zijn 
biologisch zeer waardevolle vegetaties.
De bestaande bosstructuur in Gent is 
niet alleen beperkt in oppervlakte. Ze 
is ook sterk versnipperd. Meer dan de 
helft van de bossen is kleiner dan 
5 ha. Boskernen van meer dan 100 ha 
komen niet voor op Gents grond-
gebied. De grootste boskernen zijn de 
Vinderhoutse Bossen en de bossen in 
het havengebied op de terreinen van 
Arcelor-Mittal.

Het overgrote deel van de bossen in 
Gent is privaat bos en niet toegankelijk 
voor publiek.

Bos

De totale oppervlakte aan bos in Gent 
bedraagt +/- 859 hectare. Deze 
oppervlakte bevat alle vegetaties die 

als eerste karteringseenheid s (struwe-
len), f/q (mesofiele bossen), v (vallei-en 
moerasbossen), p (naaldhoutaanplan-
tingen), l (populierenaanplantingen) of n 
(aanplantingen) hebben* . 

In 2009 is dus maar 5,4 % van het 
Gentse grondgebied bos. In Vlaande-
ren is dat gemiddeld 10,8 % van het 
grondgebied. 
De Gentse bossen zien er zo uit:

soort bos bosoppervlakte

oud loofhout ± 22,5 %
struweel  ± 18,5 %
populier- en naaldhoutaanplantingen ± 19 %
(andere) aanplantingen  ± 40 %

Waar in Gent?

Het Gentse grondgebied toont veel verscheidenheid. Zo kunnen we drie grote 
gebieden onderscheiden, elk met een eigen dynamiek en eigen beleidsdoelen:
- De stadskern en de stadsrand definiëren we als ‘het stedelijk gebied’ van  
 Gent. Hier overheerst (dichte) bebouwing en vindt er veel menselijke activiteit  
 plaats. Het stedelijk gebied zal enerzijds nog meer verdichten. Anderzijds 
 werden en worden er ook bijkomende parken en 4 groenpolen ingericht, die  
 voor meer natuur zorgen. Verder kan een natuurvriendelijk beheer ook de  
 natuurwaarde van het openbaar groen verhogen. 
- De landelijke gebieden van Drongen, Sint-Kruis-Winkel, Mendonk en Sint- 
 Denijs-Westrem, … vallen onder ‘het buitengebied’ van Gent. Hier overweegt 
 de open ruimte. De valleien van de Kale, Leie en Moervaart vormen belang
 rijke natuurassen. Het buitengebied blijft in principe een open en landelijk 
 gebied. De natuurwaarde kan hier nog toenemen door een aangepaste 
 inrichting en een natuurvriendelijk beheer.
- Ten slotte is er ook ‘het havengebied’ van Gent met een uitgesproken 
 industriële activiteit. De afbakening hiervan werd bepaald in het Strategisch  
 Plan voor de Gentse Kanaalzone. Op de vele opgespoten terreinen die er  
 jarenlang verlaten bij lagen, konden zich belangrijke natuurwaarden   
 ontwikkelen. Hier zal de havenactiviteit nog toenemen en moet de natuur dus  
 (gedeeltelijk) plaats ruimen.

In verhouding komt er iets meer natuur 
voor in het stedelijk gebied van Gent, 
dan in het buitengebied en het 
havengebied. 

buitengebied
31%

stedelijk gebied
42%

havengebied
27%

Figuur 7: aandeel natuur in buitengebied, 
stedelijk gebied en havengebied in 2009

De Vinderhoutse Bossen zijn biologisch 
zeer waardevolle moerasbossen

ruigte in het havengebied

struweel
19%

oud loofhout 
23%

populieren en naaldhout
aanplantingen 19%

andere 
aanplantingen

39%

*  Enkel vegetaties met eenheid n- (= (zeer) jonge 
aanplant en/of nagenoeg uitsluitend exoten) 
werden niet meegerekend

Figuur 6 soorten bossen in Gent in 2009
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Wat vertellen de BWK van 1999 en van 2009 ons 
over de evolutie van bos en natuur in Gent?

SOORT VEGETATIE Biologische waarde  TOTAAL (ha) EVOLUTIE (ha) EVOLUTIE(%)

  1999 2009  1999-2009  1999-2009

Bossen Zeer waardevol 303,7 283,7 - 20,0 - 7%
 Waardevol 576,6 575,8 - 0,8 - 0%
Moerassen Zeer waardevol 46,3 70,0 + 23,7 + 51%
 Waardevol  0,0 3,6 + 3,6 ++
Stilstaande waters  Zeer waardevol 71,5 85,2 + 13,7 + 19%
 Waardevol 36,8 43,3 + 6,4 + 17%
Graslanden  Zeer waardevol 112,7 129,1 + 16,4 + 15%
 Waardevol 528,9 484,3 - 44,6 - 8%
Ruigten  Zeer waardevol 380,8 248,6 - 132,2 - 35%
 Waardevol 577,6 588,7 + 11,1 + 2%
Kleine landschapselementen Zeer waardevol 10,5 5,1 - 5,4 - 51%
 Waardevol 219,9 238,3 + 18,4 + 8%

Subtotaal Zeer waardevol 925,5 821,6 - 103,9 - 11%
Subtotaal Waardevol  1.939,8 1.934,0 - 5,8 - 0%
Totaal Zeer waardevol  2.865,3 2.755,6 - 109,7 - 4%
 en waardevol 

Evolutie van de oppervlakte aan natuur in Gent

In 10 jaar tijd is de oppervlakte natuur 
gedaald met 109,7 hectare. 

Vooral de biologisch zeer waardevolle 
vegetaties nemen af in oppervlakte, na-
melijk met 103,9 hectare. Deze afname 
situeert zich vooral in het havengebied 
en het stedelijk gebied van Gent en 
minder in het buitengebied. 

De oppervlakte aan biologisch waar-
devolle gebieden neemt slechts lichtjes 
af. Er is weliswaar een relatief sterke 
afname in het havengebied (van ± 
82,6 hectare), maar die wordt voor een 
groot stuk gecompenseerd door een 
toename (met ± 76,8 hectare) in het 
stedelijk gebied en het buitengebied. 
Deze toename toont dat de inspannin-
gen voor natuurontwikkeling lonen. 
Op termijn zal deze biologisch waarde-
volle natuur verder evolueren naar 
biologisch zeer waardevolle natuur.

Zoomen we in op de verschillende 
vegetaties, dan stellen we de grootste 
afname vast binnen de biologisch zeer 
waardevolle ruigten, de biologisch 
waardevolle graslanden en de bossen. 
Ook de zeer waardevolle kleine land-
schapselementen dalen in oppervlakte. 

Daarentegen zijn de moerassen en 
stilstaande waters, de biologisch zeer 
waardevolle graslanden, de waarde-
volle kleine landschapselementen en de 
waardevolle ruigten toegenomen. Dit 
is onder andere te danken aan inrich-
tingsprojecten in enkele groengebieden 
zoals het Stedelijk Natuurreservaat De 
Bourgoyen-Ossemeersen, de Assels, 
het Landschapspark Groene Velden en 
het Sint-Baafskouterpark.

In het Landschapspark Groene Velden 
kwamen er moerassen, graslanden en 
bos bij

SOORT BOS   TOTAAL (ha)       EVOLUTIE (ha)   EVOLUTIE (%)

  1999 2009  1999-2009  1999-2009

Vallei- en moerasbos (v)  66,6 74,4 + 7,9 + 12%
eikenbos (q)  81,0 78,3 - 2,6 - 3%
beukenbos (f)  43,2 40,8 - 2,4 - 6%
struweel (s)  180,6 159,1 - 21,5 - 12%
(andere) aanplantingen (n, n+)  318,7 344,3 + 25,6 + 8%
naaldhoutaanplanting (p, behalve pi) 64,4 51,6 - 12,8 - 20%
populierenaanplanting (l)  125,7 110,8 - 14,9 - 12%

Totaal bosbalans   880,1 859,4 - 20,7 - 2%

Evolutie van de oppervlakte aan bos in Gent 

De evolutie van de bosoppervlakte is 
nog steeds negatief. Gedurende de 
laatste 10 jaar is er ± 20,7 hectare bos 
verdwenen. 

Vooral de oppervlakte aan struwelen 
neemt sterk af. De grootste oppervlakte 
verdween in het havengebied door de 
ontwikkeling van enkele belangrijke 
industriële sites, zoals het bedrijven-

terrein Skaldenstraat. Ook in het stede-
lijk gebied verdwenen biologisch zeer 
waardevolle wilgen-, brem en doorn-
struwelen. Anderzijds kwamen er op 
andere plekken ook wel struwelen bij. 

Verder stellen we een belangrijke afna-
me vast aan populierenaanplantingen 
en naaldbossen. Ze verdwijnen vooral 
in het havengebied en in het buiten-
gebied van Gent.

Het laatste decennium groeide wel het 
areaal loofhoutaanplantingen sterk aan. 
In totaal kwam er ± 25,6 hectare bij. 
Het zijn aanplantingen van veel kleine 
stukjes bos, verspreid over heel Gent. 
Als grootste aanplantingen zijn die op 
de campus Ardoyen, op de bedrijven-
terreinen van Arcelor Mital en in het 
Landschapspark Groene Velden te 
vermelden. 

Waar in Gent?

Figuur 8: evolutie van het aandeel natuur in 
buitengebied, stedelijk gebied en havenge-
bied in de periode 1999 - 2009

De laatste 10 jaar daalde het aandeel 
natuur in het havengebied. Dit is een 
logische evolutie die zich normaal ge-
zien ook de volgende jaren zal doorzet-
ten. Het aandeel natuur steeg ongeveer 
in gelijke mate in het buitengebied en in 
het stedelijk gebied. 
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Conclusie

De twee doelstellingen in verband met 
natuur en bos, die het stadsbestuur 
zich in het Ruimtelijk Structuurplan Gent 
stelde, zijn nog niet bereikt. Zo zijn we 
er nog niet in geslaagd om de natuur 
minstens op peil te houden. Daarnaast 
slaagden we er ook nog niet in om de 
afname aan bos te stoppen, laat staan 
om een toename te realiseren. 

Gaan we dieper in op de inventarisatie-
gegevens, dan moeten we deze con-
clusie nuanceren: 

- De Stad Gent investeerde de 
laatste jaren sterk in nieuwe parken. 
Ze kocht gronden aan en richtte ze in. 
De bestaande natuurwaarden werden 
zoveel mogelijk behouden en versterkt. 
Daarnaast creëerde het ontwerp ook 
nieuwe kansen voor natuurontwikkeling. 
Parken zoals het Groenevalleipark en 
het Sint-Baafskouterpark geven plaats 
aan verschillende soorten vegetaties. 
Ook de bedreigde ruigten en struwelen 
krijgen hierin ruimte.

- Verder wordt ook werk gemaakt van 
vier grote groenpolen in Gent. Van de 
300 hectare die het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Gent had aangeduid, kregen 
intussen 258 hectare een juridische 
bestemming als groengebied. 
Een volgende stap in het realiseren 
van de groenpolen is het verwerven en 
inrichten ervan. De Stad Gent kocht al 

± 100 hectare aan van de Groenpool 
Gentbrugse Meersen en onderhandelt 
over de volgende 100 hectare. De 
komende jaren wordt volop ingezet op 
de inrichting van dit gebied. Bepaalde 
stukken mogen spontaan verbossen, 
elders wordt bos aangeplant. Er komen 
ook veel natte vegetaties (moerassen 
en stilstaande waters), soortenrijke 
graslanden en kleine landschaps-
elementen bij.
De Vlaamse overheid maakt intussen 
werk van het Parkbos en van de Groen-
pool Vinderhoutse Bossen. 

- Door groengebieden een gepaste 
inrichting en een natuurgericht beheer 
te geven, neemt de biologische waarde 
van hun vegetaties relatief snel toe. De 
Vlaamse overheid voerde inrichtings-
projecten uit in de Bourgoyen-
Ossemeersen, het Landschapspark 

Groene Velden, de Assels en de Keuze-
meersen. Die wierpen hun vruchten af. 
De komende jaren mogen we wellicht 
een soortgelijk resultaat verwachten op 
de gronden die Natuurpunt onlangs in 
de Assels aankocht. 

- Ten slotte werd in het havengebied 
een zogenaamd ‘groen raamwerk’ uit-
getekend. Dat maakt dat ook daar een 
minimale oppervlakte aan waardevolle 
natuur behouden blijft en dat de haven 
een schakel blijft in een ruimer 
ecologisch netwerk.
Door voorwaarden op te leggen in 
bouw- en verkavelingsvergunningen 
konden ook natuurwaarden in het 
stedelijk gebied en het buitengebied 
bewaard blijven. 

Omdat het ontwikkelen van natuur een 
geleidelijk proces is, is het van groot 
belang om de vegetaties die nu al biolo-
gisch waardevol of zeer waardevol zijn, 
maximaal te bewaren. Elders moet ook 
nieuwe natuur gecreëerd worden. De 
verschillende stappen daartoe (gaande 
van het juridisch bestemmen als groen-
gebied, over het verwerven en inrichten 
van gronden, naar het laten ontwik-
kelen van de vegetaties tot waardevolle 
natuur) kosten veel tijd. De geleverde 
inspanningen brengen niet meteen 
zichtbare resultaten op. Toch toont 
de inventarisatie van 2009 al een licht 
gunstige evolutie. De komende jaren zal 
die wellicht nog duidelijker te zien zijn in 
de hoeveelheid en de kwaliteit van de 
natuur in Gent. 

Wat gebeurt er verder met deze gegevens?

De biologische waarderingskaart 2009 
is een handig werkinstrument voor 
de Stad Gent. De Groendienst en de 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning gebruiken de gegevens bij-
voorbeeld dagelijks bij het beoordelen 
van bouw- en verkavelingsvergun-
ningen of bij het uitwerken van diverse 
(groen)projecten. De biologische waar-
deringskaart geeft informatie over de 
vegetaties die op het terrein te vinden 
zijn. Ze geeft ook aan of het Natuur-
decreet en het Bosdecreet al dan niet 
van toepassing zijn. Door in die bouw-, 
verkavelings- of andere projecten de 

bestaande vegetaties maximaal te 
bewaren en te laten ontwikkelen, kan 
een fijnmazig ecologisch netwerk 
worden uitgebouwd dat de grotere 
groengebieden met elkaar verbindt.

In het Ruimtelijk Structuurplan Gent zijn 
een ‘gewenste recreatieve structuur’ en 
een ‘gewenste natuurstructuur’ uit-
getekend. Het structuurplan duidt in 
grove lijnen aan waar parken, natuur-
gebieden en bos moeten bijkomen. 
Die grove lijnen worden nu verder 
uitgewerkt in een groenstructuurplan. 
Opnieuw dient de biologische waar-
deringskaart als belangrijke informatie-
bron. Ze duidt de potenties aan voor 
de (juridische) afbakening van groen- 
en natuurgebieden. Ze geeft aan welke 
evoluties gunstig zijn en welke moeten 
gekeerd worden. De gegevens van de 

biologische waarderingskaarten van 
1999 en 2009 worden nu gedetailleerd 
bestudeerd en geïnterpreteerd. De 
conclusies worden verwerkt in het op 
te maken groenstructuurplan. 

Elk jaar stellen de Stad Gent, Natuur-
punt Gent en eventuele andere part-
ners zoals de Universiteit Gent, een 
bepaalde soort in de kijker. Met die ac-
tie willen zij de soort meer bekendheid 
geven en extra kansen tot ontwikkeling. 
De Stad en haar partners ondernemen 
zelf acties voor meer leefruimte voor de 
soort. Ze roepen ook alle Gentenaars 

op om dat voorbeeld te volgen. In 2011 
staan wilde rozen in de kijker. Rozen 
zijn typische soorten voor ruigten en 
struwelen, twee vegetatietypes die het 
in Gent moeilijk te verduren hebben.

De stad verandert voortdurend. In alle 
ontwikkelingen mogen we de zorg 
voor natuur niet uit het oog verliezen. 
Daarom is het belangrijk om regel-
matig te monitoren. De gegevens van 
1999 en van 2009 zullen opnieuw als 
referentie dienen voor latere inventari-
saties. Voortaan zullen ze om de 5 jaar 
geactualiseerd worden.

De komende jaren wordt de Groenpool Gentbrugse Meersen ingericht’

Bij de inrichting van het Groenevalleipark 
werden bestaande natuurwaarden 
behouden

In 2011 staan wilde rozen in de kijker. 
Wilde rozen houden van struwelen
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Meer info:
Groendienst 
Ferdinand Lousbergskaai 32
9000 Gent
tel. 09 225 68 59
e-mail groendienst@gent.be
www.gent.be>leven>leefomgeving>natuur en recreatie>natuur in Gent
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Wim Torbeyns, Kristine Vander Mijnsbrugge

verantwoordelijke uitgever: 
Tom Balthazar, schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen
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Water met rietland in de meersen aan de Noorderlaan


