
Vragen en Antwoorden Colloquium 6 juni 2020 – Groen in de Vlaamse Rand 

 

 

1. Waarom alleen sprake over bebossing wanneer sprake van vergroening? Waarom niet 

meer inzetten op de beschikbare open ruimte zoals landbouw vergroenen? 

Dat is inderdaad een goed idee. Deze subsidies laten ook toe dat landbouwgronden vergroend 

wordt, zonder dat het specifiek om bos gaat. Dat is dus perfect mogelijk. 

 

2. Kunnen ook gemeenten in de brede Rand, die niet behoren tot de 19 officiële 

Randgemeenten, groendossiers indienen? 

 

Dat kan. De oproep staat open voor de 35 gemeenten van het arrondissement Halle-

Vilvoorde 

 

3. Bedankt voor de initiatieven voor bos en vergroening! Naast geld zijn vooral ook  

vergunningen een hindernis om bijv. te kunnen bebossen. Wordt dit soepeler gemaakt? 

Andere vraag: is er plan/visie van overheid over waar in de Vlaamse Rand best projecten 

gebeuren of kan het overal? 

 

In beginsel kunnen die projecten overal. We laten het voornamelijk aan de gemeenten over 

om te bepalen welke plaatsen het meest geschikt zijn. Zij zijn als lokaal bestuur in principe het 

best geplaatst om daarover te beoordelen. Om een grond in te groenen of te bebossen, heb je 

normaliter geen vergunning nodig. 

 

4. de Bierenberg-site van de VUB-ULB is een prachtig territorium dat al meer dan 10 jaar ligt 

te verkommeren: kan de overheid hier een initiatief nemen ? welke intenties ? 

 

We zijn het volmondig met u eens. Het is jammer genoeg geen eenvoudig dossier omdat de 

VUB en de ULB de eigenaar zijn en dat je hen natuurlijk niet zomaar aan de kant kan 

schuiven. We hopen van hen de nodige openheid en actie te mogen verwachten, want wij 

kunnen de nodige stimulansen voorzien (samen met de VLM, die in dat gebied actief is 

 

5. Hebben projecten een streepje voor wanneer de gemeente die indient samen met partners 

als Natuurpunt ed? 

 

We stimuleren samenwerkingen (bv. in de vorm van gebiedscoalities), dus die hebben 

inderdaad een streepje voor. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Vandaag zijn heel wat partners actief met diezelfde groene, meer specifiek, 

bebossingsambitie (extra groen én compensatie). ANB, VLM, Provinciaal Steunpunt Bos, 

Regionale Landschappen, ... Wie en hoe zal gezorgd worden voor de broodnodige 

afstemming zodat initiatief versterkt wordt, mogelijkheden duidelijk zijn voor iedereen, 

geen 'bebossingsstrijd' wordt gevoerd, .. 

De bebossingsambities voor de Vlaamse rand zijn inderdaad groot. Wij stimuleren dan ook 

dat projectvoorstellen breed worden afgetoetst of het resultaat zijn van een afgestemd 

gebiedsprogramma. Wij moedigen ook aan dat u uw project voorafgaand aan indiening even 

voorlegt aan Natuur en Bos. Met vele schouders om op te steunen kunnen we mooie 

resultaten halen.  

 

7. Zijn provinciegrens-overschrijdende projecten bv tussen Liedekerke (H-V) en Denderleeuw 

(Oost Vlaanderen) mogelijk? 

 

De subsidielijn staat enkel open voor projecten uit Halle-Vilvoorde. Maar we raden dergelijke 

initiatiefnemers aan om contact op te nemen met ANB. Mogelijks zijn er wel oplossingen te 

vinden 

 

8. Super dat men meer groen in de Rand wil en meer leefkwaliteit hierdoor maar hoe plant 

men de vergroening te rijmen met een toenemende bevolking en bijgevolg grotere 

woningnood? Daarvoor zal toch groen moeten wijken? 

Er is inderdaad ook sprake van een hogere woningnood. Het is echter absoluut onze 

bedoeling om daar geen of zo weinig mogelijk groen voor te laten wijken. Compacter wonen 

is één van de oplossingen. Anderzijds kan de Vlaamse Rand niet onbeperkt de uitstroom uit de 

hoofdstad opvangen. In de hoofdstad zijn er dus ook nood aan initiatieven om het daar 

leefbaarder te maken. 

 

9. Lembeek, Affligem, ... Liggen niet in de Vlaamse Rand. Voor welk gebied gelden de 

subsidies? 

de subsidie is beschikbaar voor de 19 randgemeenten, uitgebreid met de gemeenten uit het 

arrondissement Halle-Vilvoorde 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Vanuit Regionaal Landschap Brabantse Kouters werken we graag verder mee aan meer bos 

en toegankelijke natuur in de Vlaamse Rand. We zijn erg opgetogen met de mogelijke 

projectfinanciering vanuit ANB en zullen die verder aanspreken om samen met lokale 

besturen mooie projecten te realiseren. Toch zijn we ook bezorgd... ambities om meer bos 

te realiseren lopen samen met de nood aan boscompensaties, o.a. deze i.k.v. de 

herinrichting van de Ring 0. De voorwaarden / financiële vergoeding zijn niet steeds 

afgestemd. De communicatie naar lokale besturen en particulieren niet altijd éénduidig... 

Vlaamse Overheid (VLM, ANB,...), provincie (Provinciaal Steunpunt Bos), regionale 

landschappen en gemeenten willen vooruit, maar afstemming is nodig. Hoe zal de Vlaamse 

Overheid / ANB dit coördineren? 

De afstemming van de verschillende actoren die rond het groen karakter van de Rand actief 

zijn, is inderdaad een uitdaging. ANB is het best geplaatst om dat te coördineren, aangezien 

ze ook bij het boscompensatiefonds betrokken zijn. Zo zijn ze ook op de hoogte van de 

boscompensatie in het kader van de werken aan de ring. Voor verdere informatie hierover 

wens ik u graag door naar de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

11. Is er een totaalbudget / hoe groot is de pot? En hoe verloopt de selectie? 

Er wordt voor 2020 een totale investering van 2,2 miljoen euro voorzien. Het gaat om een 

gezamenlijke inspanning vanuit Natuur en Bos en het Vlaamse Randfonds. Voor de 

selectievoorwaarden verwijs ik u graag naar de infobundel, die u onder volgende link kan 

terugvinden: https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-groenerand 

 

12. Op welke manier worden de lokale besturen  ondersteund om de bosprojecten in te 

zetten? Toekomstforum wil zeker bijkomend ondersteunen met partners in de regio! Een 

soort activeringsteam ? 

de lokale besturen kunnen voor ondersteuning terecht bij ANB, maar ook bij het Team 

Vlaamse Rand binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur. Een actor als het Toekomstforum 

Halle-Vilvoorde is uiteraard heel goed geplaatst om bovenlokale samenwerking op gang te 

trekken en de aanwezige expertise te delen. Dat is iets wat we zeker aanmoedigen.  

 

 

13. de subsidie is beschikbaar voor de 19 randgemeenten, uitgebreid met de gemeenten uit 

het arrondissement Halle-Vilvoorde"". Bedoelt u dat een project zowiezo moet ingediend 

worden door een van de 19 gemeenten, maar in samenwerking met een andere gemeente 

uit HV. Of kunnen de gemeenten buiten de officiële Rand ook zelf een project kunnen 

indienen? Dat is niet duidelijk uit de verschillende antwoorden op een gelijkaardige vraag 

wie kan indienen.  

Lokale besturen, publieke rechtspersonen en private rechtspersonen (verenigingen en 

organisaties) binnen het grondgebied van het arrondissement Halle-Vilvoorde worden 

uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. Een samenwerking is niet vereist, 

gemeenten buiten de randgemeenten kunnen dus individueel een projectaanvraag indienen. 

Een samenwerking tussen verschillende partners (gemeenten, organisaties, verenigingen,...) 

wordt wel aangemoedigd, maar is eveneens geen vereiste.  

https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-groenerand


 

14. Uiteraard staat er heel wat info op de website van ANB, maar mijn vraag ging toch een 

andere richting uit: dezelfde (beperkte) gronden in de Vlaamse Rand komen in beeld en 

worden ook aangesproken voor én boscompensatie én bosuitbreiding én andere 

natuurdoesltellingen. Randvoorwaarden om te realiseren en bijhorende vergoedingen en 

subsidies variëren. Provincie, ANB, VLM etc trekken in verspreide slagorde richting lokale 

besturen met een aanbod in dit verband. Afstemming is dus nodig... zowel van kader als 

van ruimtelijke prioriteiten. Waar gaan we voor boscompensatie (logischerwijs zeer nabij 

waar bos verdwijnt ifv infrastructuur, wonen en werken), waar expliciet voor uitbreiding? 

Hoe zorgen we ervoor dat die verschillende initiatieven elkaar geen vliegen afvangen? Wie 

neemt coördinerende rol op, wie zorgt (mee) voor uitvoering? Welke prioriteiten stellen 

we?  

De ambitie voor bos in de Vlaamse Rand, en bij uitbreiding voor Vlaanderen, is groot. Uw 

vraag om afstemming is terecht. Er worden initiatieven genomen, zowel op niveau 

Vlaanderen als binnen de Vlaamse Rand. Wij nodigen u graag uit om uw vraag ook te 

bezorgen op volgend info-adres: meerbos@vlaanderen.be We herhalen graag nog even dat 

wij afstemming van uw projectvoorstel binnen een gebiedsprogramma of lokale 

gebiedscoalitie stimuleren.  

 


