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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 juni 2014 beschikte Vlaanderen over 2389 ha speelzones waarvan 2307 ha gelegen in
bos en 82 ha gelegen in natuurreservaat. Dat betekent een toename met 35 ha ten
opzichte van juni 2013. Uitgedrukt in aantallen betekent dit dat er in de tussentijd 518
speelzones zijn afgebakend, d.i. een toename van 19 speelzones tegenover juni 2013.
1. Hoeveel privébossen werden bijkomend opengesteld in Vlaanderen sinds juni 2014?
In hoeveel privébossen werden bijkomende speelzones aangeduid sinds juni 2014?
2. Graag een overzicht van het totale uitgekeerde subsidiebedrag voor opengestelde
privébossen en afbakening van speelzones in bossen per provincie en per jaar (voor
2013 en 2014).
3. Hoe evalueert de minister de cijfers van het aantal opengestelde bossen, de
speelzones en de uitgekeerde subsidiebedragen?
4. Eigenaars van bossen zijn zich niet steeds bewust van de mogelijkheid om speelzones
te openen.

Op welke manier wordt naar de privébosbeheerders gecommuniceerd over de
mogelijkheid om speelzones aan te duiden in privébos? In hoeverre weet de overheid
met die communicatie voldoende privébosbeheerders te bereiken?
5. In 2013 werd door de minister van Natuur een initiatief genomen om in de zomer 125
extra speelbossen of speelzones open te stellen. Hiervoor had de minister het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de opdracht gegeven om in eerste instantie
binnen de eigen domeinen op zoek te gaan naar extra speelbossen. Dit project zou in
het najaar 2013 geëvalueerd worden.
Hoe werd dit project geëvalueerd? Kreeg dit project navolging in 2014?
6. Ziet de minister nog mogelijkheden om bijkomende bossen van de eigen domeinen
open te stellen als speelbos? Zo ja, welke mogelijkheden en hoe wil hij/zij dit
realiseren?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Joke Schauvliege (717), Sven Gatz (196).

JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
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op vraag nr. 717 van 24 april 2015
van MIRANDA VAN EETVELDE

1. Sinds juni 2014 zijn er acht privébossen bijkomend opengesteld via de opmaak van
een gebiedspecifieke toegankelijkheidsregeling. In alle acht is er minstens één
speelzone aangeduid.
2. Het gevraagde overzicht is opgenomen in bijlage 1.
3. Uit het cijfermateriaal blijkt een gestadige, positieve trend. Gelet op de huidige
relatief zware procedure (opname in bosbeheerplan vaak van samengestelde
boscomplexen (privé en openbaar) en de initiatieven die momenteel lopen naar
uniformisering en vereenvoudiging van de regelgeving over natuur- en bosbeheer en
beleefbaarheid van de natuur, wordt betracht om vlotter en duurzamer te kunnen
inspelen op opportuniteiten en noden aan speelgroen.
4. Het is een instrument dat al geruime tijd gekend is bij de bosgroepen die instaan voor
o.a. het stimuleren van de openstelling van private bossen. Het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) heeft ook een brochure opgemaakt die ruim verspreid werd
onder de private boseigenaars. Momenteel is deze brochure en de informatie met
betrekking tot subsidiemogelijkheden beschikbaar op de website van het ANB via:
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/bos/subsidies/openstellen_bos .
5. Het project zomerspeelzones werd in het najaar 2013 geëvalueerd door zowel de
jeugdsector als door de kampuitbaters via een elektronische enquête. Uit de
resultaten bleek dat de informatie niet altijd de doelgroep, inzonderheid de
jeugdsector, heeft bereikt. De derde editie is momenteel in overleg met de
jeugdsector in voorbereiding. Hierbij wordt gefocust op het aanbieden van
bijkomende zomerspeelzones in de onmiddellijke omgeving van kamphuizen en
bivakplaatsen waar nog geen of onvoldoende permanente speelzones beschikbaar
zijn.
6. Het ANB heeft met de vzw De Ambrassade afgesproken dat er voor het werkjaar
2016 op basis van een door de vzw aan te leveren laag met ruimtelijke informatie
over de ligging van zowel kamphuizen, kampplaatsen als jeugdlokalen, een gerichte
inspanning zal worden geleverd om potenties in de onmiddellijke omgeving van deze
jeugdinfrastructuur te detecteren en indien mogelijk en gewenst extra zones aan te
duiden als speelzone.

BIJLAGE

Overzicht subsidies voor opengestelde privébossen en afbakening speelzones per
provincie en per jaar (2013-2014).

SV 717(JS) Bijlage - Overzicht subsidies voor opengestelde privébossen en afbakening
speelzones per provincie en per jaar (2013-2014)
gewest/provincie
jaar
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

subsidie
wegen (euro)
45.350,00
24.590,95
3.876,50
2.791,50
6.081,00
49.728,00
27.592,95
3.959,50
2.783,00
6.204,15

oppervlakte
speelzones
(ha)
66,29
47,15
13,64
16,94
6,57
68,80
54,56
12,23
15,87
8,13

totale
subsidie
(euro)
51.979,00
29.305,95
5.240,50
4.485,50
6.738,00
56.608,00
33.048,95
5.182,50
4.370,00
7.017,15

