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aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Toegankelijkheid bossen - Speelzones
Privébosbeheerders mogen hun bossen ontoegankelijk verklaren. De overheid wil
evenwel de beheerders ertoe aanzetten hun bos toch open te stellen voor een brede
doelgroep. Daartoe verleent de overheid een subsidie aan beheerders die hun privébos
voor het publiek openstellen.
Privébosbeheerders kunnen ervoor kiezen om enkel de bosweg (in het geval het geen
officiële buurtweg betreft) open te stellen. Hiervoor kunnen de beheerders een jaarlijkse
subsidie van twee euro per meter opengestelde bosweg, met een maximum van 50 euro
subsidie per hectare bosoppervlakte, aanvragen. De beheerders kunnen ook kiezen om in
het privébos speelzones af te bakenen. In dat geval krijgt de beheerder per hectare
speelzone honderd euro extra subsidie.
Speelzones zijn stukken bos of natuurgebied van enkele hectare groot waar jongeren tot
25 jaar vrij kunnen spelen. Ze worden aangeduid in het bos met een apart bord. De
erkenning van een (deel van een) bos als speelzone biedt voordelen voor beide partijen:
de jeugd krijgt meer zekerheid over de langdurige openstelling van het bos als speelbos
en de eigenaar krijgt op zijn beurt, naast zijn jaarlijkse vergoeding, een gratis
verzekering voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid indien er zich in het speelbos een
ongeval zou voordoen.
In het Vlaamse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) staat het voornemen te lezen
om volop in te zetten op speelzones: “Voor de planperiode 2015-2019 wensen we 250 ha
bijkomende speelzones af te bakenen bij voorkeur in de onmiddellijke omgeving van
kampverblijven en jeugdlokalen en dit op basis van de datalaag met jeugdinfrastructuur
die vanaf 2016 beschikbaar zal zijn vanuit de jeugdsector. De doelstelling van 250 ha
extra speelzones is gebaseerd op de toename aan speelzones van de afgelopen jaren en
ingegeven vanuit de veronderstelling dat het merendeel van de potentiële locaties reeds
is ingericht als speelzone.”
Ik stelde over de speelbossen en -zones reeds een eerdere schriftelijke vraag (nr. 717
van 24 april 2015 gecoördineerd beantwoord door minister Schauvliege).
1.

Hoeveel privébossen werden bijkomend opengesteld in Vlaanderen in 2015? In
hoeveel privébossen werden bijkomende speelzones aangeduid in 2015? Wat is de
totale aangroei uitgedrukt in hectaren? Wat is de verdeling over de provincies heen?

2.

Graag een overzicht van het totale uitgekeerde subsidiebedrag voor opengestelde
privébossen en afbakening van speelzones in bossen per provincie in 2015.

3.

Hoe evalueert de minister de cijfers van het aantal opengestelde bossen, de
speelzones en de uitgekeerde subsidiebedragen in 2015?

4.

De datalaag met jeugdinfrastructuur zou vanaf 2016 beschikbaar zijn.
Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. ontwikkeling van deze datalaag?

5.

In 2013 werd door de Vlaamse minister van Natuur een initiatief genomen om in de
zomer 125 extra speelbossen of speelzones open te stellen, dit onder de titel
‘zomerspeelzones’. Dit project werd in het najaar van 2013 geëvalueerd. Uit de
resultaten bleek dat de informatie niet altijd de doelgroep, inzonderheid de
jeugdsector, heeft bereikt.
Op welke manier zal de minister er in toekomstige edities voor zorgen dat de
informatie meer doorstroomt naar de beoogde doelgroep?

6.

Het project ‘zomerspeelzones’ heeft al drie edities achter de rug.
Hoeveel privébossen werden in Vlaanderen opengesteld als ‘zomerspeelzone’? Graag
een verdeling van de laatste 3 jaar uitgedrukt in hectare.

7.

Op welke manier garandeert de minister dat in bosarme maar dichtbevolkte regio’s
voldoende speelbos voorhanden is? Wordt er m.a.w. gericht gezocht naar
toegankelijk te maken bossen in dergelijke gebieden?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Joke Schauvliege (353), Sven Gatz (131).

JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 353 van 29 januari 2016
van MIRANDA VAN EETVELDE

1. In 2015 werd voor 21 privébossen een gezamenlijke oppervlakte van 1.609 ha
bijkomende toegankelijkheidsregelingen goedgekeurd. Verdeeld over de provincies
betekent dit: Antwerpen: 8 bossen (373 ha), Limburg: 5 bossen (490 ha), OostVlaanderen: 4 bossen (448 ha), Vlaams-Brabant: 1 bos (1 ha) en West-Vlaanderen: 3
bossen (297 ha). In 11 van deze 21 privébossen werden ook speelzones afgebakend
voor een totale oppervlakte van 44 ha. Verdeeld over de provincies betekent dit:
Antwerpen: 7 bossen (34 ha), Limburg: 2 bossen (2 ha), Oost-Vlaanderen: 1 bos (6
ha) en West-Vlaanderen: 1 bos (2 ha).
2. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage 1.
3. We stellen een gestadige, stijgende trend vast. Het subsidiebedrag voor 2015 staat
voor 222 km gesubsidieerde boswegen en 159,4 ha gesubsidieerde speelzones in
privébossen. Toegankelijke en beleefbare natuur is een van de speerpunten van mijn
beleid. Ik wil dit dan ook blijven ondersteunen, zodat de oppervlakte aan
opengestelde bossen en speelzones blijft toenemen. Privéboseigenaars blijven
evenwel vrij om al dan niet subsidies voor openstelling aan te vragen.
4. De datalaag jeugdinfrastructuur is volop in opbouw. Alle koepels van het jeugdwerk
verstuurden onlangs de online vragenlijst naar hun lokale afdelingen. Deze online
vragenlijst werd eveneens verstuurd naar alle organisaties die erkend zijn op basis
van het decreet vernieuwd Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid. Op dit ogenblik
worden de reeds ingestuurde gegevens verwerkt.
5. Vanaf de start heb ik er voor gekozen samen te werken met de jeugdsector via De
Ambrassade vzw. Zo werd, voor de kampeditie 2015, samengewerkt aan de website
van De Ambrassade www.opkamp.be, waarbij een online zoekfunctie met speelzones
en een online aanvraagsysteem voor het organiseren van activiteiten in de bossen
aan de jeugdsector werden aangeboden. Voor de toekomstige edities wordt hiermee
verder gegaan en wordt op basis van de online aanvraagformulieren (of andere
specifieke vragen) gericht op zoek gegaan naar nieuwe (zomer)speelzones.
6. In 2015 beschikten we over 167 zomerspeelzones. Er is uit praktische overwegingen
van bij de eerste editie gekozen om zomerspeelzones te lokaliseren in de openbare
bossen. Momenteel zijn dan ook geen zomerspeelzones afgebakend in privébossen.
Op basis van het gebruik van de online aanvraagformulieren stelt het ANB dat het
aanbod aan speelbossen in de buurt van kampplaatsen in zeer grote mate tegemoet
komt aan de vraag. Bij eventuele bijkomende vragen kan er nog actief op zoek
gegaan worden naar extra zomerspeelzones in privébossen.
7. Er is een project gestart met als doelstelling in elke gemeente minstens 1 speelbos
(waar mogelijk, nodig en nuttig) te voorzien. Op dit ogenblik voldoet 66% van de
gemeenten hier al aan. Hoofdzakelijk in bosarme gemeenten zijn extra inspanningen
nodig. De binnenkort beschikbare datalaag van jeugdlokalen, ter beschikking gesteld
door De Ambrassade, zal als basis worden gebruikt voor een gerichte zoektocht naar
speelbos in de onmiddellijke omgeving van jeugdlokalen. Mogelijk komen hierbij ook
privé-bossen in aanmerking.

SV353(JS)-bijlage 1- subsidies (euro) voor speelzones en opengestelde wegen
in bos voor het jaar 2015
provincie

subsidie speelzone

subsidie wegen

totaal

Antwerpen

7136,00

51017,50

58153,50

Limburg

5336,00

28856,45

34192,45

Oost-Vlaanderen

1223,00

3959,50

5182,50

Vlaams-Brabant

1587,00

2415,50

4002,50

657,00

6124,75

6781,75

15939,00

92373,70

108312,70

West-Vlaanderen
totaal

