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Trek het bos in met de provinciebesturen!

De provinciebesturen brengen een uitgebreid programma naar aanleiding van de 'Week van het
BOS'. Iedereen die graag in de natuur vertoeft en er meer over wil weten, is welkom. In deze
Coronatijden hebben veel mensen het bos herontdekt. De Week van het Bos vestigt nog eens extra
de aandacht op het natuur- en spelplezier dat je in de bossen vindt. Kampen bouwen, groene knieën
en de geur van gras, klimmen in bomen, springen over beken, rollen in het zand,… bossen vormen
de ideale speelomgeving voor kinderen! Ravotten in het groen is dan ook van alle tijden en spreekt
tot de verbeelding van jong en oud. Ga dus op ontdekking naar het bos en ravot er op los.
Meer informatie en activiteiten vindt u op:

o
o
o
o

Week van het Bos
Vereniging van de Vlaamse Provincies
Regionale Landschappen
Bosgroepen

Gedeputeerden aan het woord
We zetten deze bestuursperiode sterk in op meer bos in onze provincie, op meer
natuur en op meer biodiversiteit. We nodigen iedereen uit om ook zelf op
ontdekking te gaan in de natuur en organiseren verspreid over de hele provincie
bijna 20 wandelingen en andere laagdrempelige activiteiten - van een bosbad tot
een fotozoektocht.

Gedeputeerde Riet Gillis - provincie Oost-Vlaanderen

Bossen vormen hét wapen tegen de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies.
Elke boom in de grond die kan uitgroeien tot een kanjer, elke bloem die een bij kan
verblijden met nectar zal onze maatschappij sterker maken en ervoor zorgen dat we
kunnen omgaan met de extremere klimatologische omstandigheden van de
toekomst.

Gedeputeerde Jan De Haes - provincie Antwerpen

Bossen creëren niet enkel een mooie omgeving waar het aangenaam vertoeven is,
ze zijn cruciaal in het behoud en de versterking van onze biodiversiteit. Ze zijn
bovendien luchtzuiverend en zorgen voor verkoeling. Bomen zijn onze
bondgenoten in het aanpakken van de klimaatverandering.

Gedeputeerde Bart Nevens - provincie Vlaams-Brabant

Ik ben normaal niet echt een boomknuffelaar. Maar voor deze vierstammige kastanje
nabij de Menenpoort in Ieper maakte ik graag een uitzondering. De komende jaren
hoop ik met de provincie West-Vlaanderen een stevige duit in het zakje te kunnen
doen wat bosuitbreiding betreft.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe - provincie West-Vlaanderen

Samen met Bosgroep Limburg zien we het als onze maatschappelijke taak om
kinderen in contact te brengen met bossen. Om onze kostbare bossen veilig te stellen
voor volgende generaties, is het belangrijk dat kinderen er zich verbonden mee
voelen en dat ze het de moeite waard vinden om het te beschermen. Zij zijn namelijk
onze toekomstige boswachters, beleidsmakers en burgers.

Gedeputeerde Bert Lambrechts - provincie Limburg

Boscongres: meer bos voor Vlaanderen
Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir verzamelde op maandag 5 oktober burgemeesters,
schepenen en gedeputeerden uit heel Vlaanderen op het allereerste Boscongres. Het doel: de
handen in elkaar te slaan voor meer bos (4000 hectare tegen 2024) in Vlaanderen. Eerder, in
mei 2020, stelde Minister Demir ook al haar Bosuitbreidingsplan voor. Namens de VVP volgt
Jan Mampaey (Diensthoofd van het provinciaal Natuurcentrum Limburg) de werkzaamheden
binnen het programmabureau 'Meer bos voor Vlaanderen' op.
"Een nauwe samenwerking met lokale besturen en provincies is cruciaal. Zij staan dicht bij de
burger om lokaal te mobiliseren, kunnen door lokaal overleg geschikte locaties voor bosaanleg
selecteren en staan nauwer bij OCMW en kerkfabriek, die ook over veel gronden beschikken."
(p.6, Bosuitbreidingsplan,2020).
Lees meer over het Boscogres (Bron EMIS VITO)
Klik hier voor het Bosuitbreidingsplan

Het Parkbos boomt!
Op dinsdag 6 oktober 2020, engageerden Vlaams minister Zuhal Demir, gouverneur Carina
Van Cauter, gedeputeerden Riet Gillis en Leentje Grillaert, voorzitter van Toerisme OostVlaanderen en de betrokken lokale besturen zich om het Parkbos de komende drie jaar samen
verder uit te bouwen tot een levendige groenpool.
Ze ondertekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. Het ambitieuze
projectpartnerschap stelt terreinrealisaties centraal, maar wil tegelijkertijd ook een
toekomstvisie uittekenen voor het Parkbos en zijn ruime omgeving. Lees meer

Lees de nieuwe editie van het tijdschrift Milieu en Natuur Limburg
(LINA-magazine)!
Ontdek LINA, het vernieuwde tijdschrift over Milieu en Natuur in Limburg.
Het inspirerend magazine bruist van de tips & tricks, nieuwtjes en grotere verhalen rond natuur, milieu- en klimaattopics. Wil je weten wat Limburg, de meest groene provincie van
Vlaanderen, allemaal in petto heeft? Dan is LINA het best denkbare kanaal om de
natuurpracht- en kracht te ontdekken.
Wil je LINA gratis thuis ontvangen? Abonneer je snel!
De nieuwste en voorbije publicaties kan je hier nog steeds inkijken.

Dwalen door mysterieuze bossen in Vlaams-Brabant
Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde, samen met de gemeenten Bertem, Bierbeek, Halle,
Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren, activiteiten rond Myserieuze Bossen. Dwalen
door sfeervol verlichte bospaden of luisteren naar adembenemende legendes. In oktober en
november worden in Bertem, Bierbeek, Halle, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren 7
magisch mysterieuze outdoor avondspektakels georganiseerd. Lees meer

Zuurstof magazine provincie Antwerpen: het verfrissende
magazine voor ons leefmilieu
Elke drie maanden mag je uitkijken naar een verzameling artikels over thema's die stuk voor
stuk zuurstof aan onze samenleving geven. In deze editie:
•
•
•

Grondwater. En wat we moeten doen tegen droogte en waterschaarste. Professor Dr.
Ir. Marijke Huysmans weet er alles van.
Circulaire economie op kruissnelheid. De provincie Antwerpen pioniert en investeert
steeds meer in circulaire economie. De eerste successen komen stilaan in beeld.
De Averegten in Heist-Op-Den-Berg

Voor ieder wat wils dus. Veel leesplezier met één van de vele artikels uit de nieuwe Zuurstof!

Op natuuravontuur in de Palingbeek
Plezier, verwondering en samen de natuur beleven voor (groot)ouders en kinderen van 5 tot 12
jaar. Kom bladdansen of natuurschilderen, test je vossenoren, de evenwichtstocht en zoveel
meer! Lees meer

