
//////// Beleid 

Waar?

Tussen Marke, Aalbeke en Lauwe, rond het drie 
dorpenpunt. Het gebied bij de verkeerswisselaar E17 
en E403 bleek in 1996 de enige geschikte open 
ruimte 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 vind je in Marke op de Klarenhoek, de 
Keizersberg, de Pauvre Leute en de Markebeekvallei 

nu al stukken bos, 
hooilandjes, een 
graaszone met pony’s, 
poelen … Ten NW 
van het klaverblad in 
Aalbeke, Marke 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.

Een bezoek waard!

Het Preshoekbos is op weg naar een gevarieerd en 
multifunctioneel bos. 
Je vindt er gemengd loofbos met streekeigen 
inheemse soorten. Afhankelijk van bodem, reliëf  
en vochtigheid staan eik, beuk, haagbeuk, linde, 
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, 
vlier, mispel, kornoelje, rozen. De typische kruiden 
van de bosrand zullen vanzelf  opschieten. In de 
hooilandjes zie je al heel wat bloemensoorten en 
dus vlinders en 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 
wateropslagcapaciteit.

Kansen voor de recreant.

Het Preshoekbos wordt aangelegd met veel 
groen, verschillende wandelpaden, een fietspad 
en mountainbikeparcours, ruiterpaden, banken 
en picknickplekken en twee zones speelbos. Alle 
recreanten worden in de watten gelegd.

Waar blijft de rest?

De laatste jaren groeit het bos niet meer. Tot nu 
toe is nog geen 1/3 van de geplande oppervlakte 
gerealiseerd (zie kadertekst). 

Het Preshoekbos:  
nu al de moeite waard

In het kader van de Week van het Bos 2015 willen 
we tonen dat we de volledige uitvoering van 250 
hectare Stadsrandbos willen met
//EEN WANDELING DWARS 
DOOR HET PRESHOEKBOS
ZONDAG 18 OKTOBER 2015  
VAN 14.30U TOT 17U
 Start:  Aalbeeksesteenweg 55/57/59 te 

Lauwe
  (parkeerplaats Preshoekbos aan het 

infobord) - aangepast schoeisel is 
een aanrader.

Iedereen welkom!

FRIEDA FLO

Jaarlijkse wandeling voor de Week van het Bos © Pierre Deryckere

De bestaande wandelingen 
in het Preshoekbos
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Beleid ////////

Momenteel is er in gans Kortrijk slechts 116 ha publiek 
toegankelijk bos aanwezig (of  amper 1,4% van de opper-
vlakte van de stad Kortrijk). Enkel Roeselare en Oostende 
doen nog slechter, 10 centrumsteden doen het (veel) 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” werd de 
realisatie van het Stadsbos Kortrijk nog 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. Hiervan is echter nog maar 75 ha bebost 
geraakt omdat de overige gronden nog in landbouwge-
bruik zijn. 15ha van de reeds beboste 75 ha ligt dan nog 
eens binnen het klaverblad van de E17 autostrade en is 
dus helemaal niet toegankelijk voor het publiek. Resultaat 
is dus amper 60 ha bos voor de recreant. 
17 jaar na de regeringsbeslissing, is dus slechts 75 ha 
effectief  gerealiseerd en moet er nog 110 ha grond worden 
aangekocht om de beleidsdoelstelling van 250 ha te halen.

Het meest opmerkelijke is dat het Agentschap 
Natuur en Bos de laatste 9 jaar geen vierkante 
meter nieuwe gronden heeft kunnen aankopen. 
M.a.w. de verdere realisatie van dit Stadsrand-
bos zit helemaal in het slop.

Op een parlementaire vraag van Groen volksvertegen-
woordiger Bart Caron op 5/1/2015 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 9 ha gefaseerd eigendom van het ANB zal worden. 
M.a.w 0,6 ha/ jaar. Aan dit tempo duurt het nog minstens 
166 jaar vooraleer het volledige Stadsbos zal gerealiseerd 
kunnen worden... En blijkbaar is dit niet als grap bedoeld.

Wat gaat er fout?

Tot nu toe werd steeds gekozen voor vrijwillige verkoop van 
de te verwerven gronden. De laatste jaren lukt dat duidelijk 
niet meer. Nochtans zijn de eigenaars ofwel 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 
Vlaamse overheid zit momenteel 8,5 miljoen Euro die de 
Vlaamse overheid niet uitgeeft omdat ze geen gronden vindt 
om te bebossen. Er is dus geen enkel financieel obstakel. 
Er lijkt dus geen reden te zijn waarom de Vlaamse 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).

Maar de echte reden zit elders: achter de 
schermen blokkeert de Boerenbond dit project 
en wil ze geen vierkante meter bos bij in onze 
streek. Hoewel de aanleg van stadsbossen een 
regeringsprioriteit is, lukt het blijkbaar minister 
Schauvliege niet om deze blokkering te omzeilen 
en haar beleidsplan in daden om te zetten.

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

de opmaak van een onteigeningsprocedure 
voor realisatie van het Stadsrandbos.

 - Dat een 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. ■ 

NATUUR.KOEPEL VZW

Het Kortijks Preshoekbos: nog 166 jaar te gaan?

↑ De laatste aanplanting dateert van maart 2014 © Pierre Deryckere
↗↗ De Keizersberg bij avondzon © Griet Santy
↗ Het Preshoekbos afgelopen zomer. De autosnelweg is nooit veraf. © Bernard Decock
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