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Geacht Provincieraadslid,

Op uw vraag d.d. 17 april 2019 m.b.t. meer bos in West-Vlaanderen met tiny forests kunnen we als

volgt antwoorden:

- Wil de provincie het concept Tiny Forests in overweging nemen?

Ja, de voorbeelden uit het buitenland en Oudenaarde zijn ons niet ontgaan. Ik kan u nu al

zeggen dat extra natuur en natuurverbinding een grote rol zullen spelen in het komende

meerjarenplan. Onze provinciale domeinen zijn de laatste jaren flink uitgebreid. Als we de

biodiversiteit in de provincie willen herstellen moeten we ook inzetten op natuurverbinding

buiten de domeinen. Welke middelen we hiervoor inzetten op welke plaatsen bekijk ik

momenteel met onze diensten. Tiny forests kunnen hieréén van zijn.

-__ Indien ja, kan er nagegaan worden welke gronden hiervoor kunnen in aanmerking genome

worden? Alsookstukjes grond van provinciale domeinen?

Geschikte locaties selecteren voor natuurverbinding maakt deel uit van de oefening die op dit

momentloopt. Percelen binnen de provinciale domeinenlijken me minder geschikt voortiny

forests. De meeste van onze domeinen bestaanuit ‘big forests’. Het zijn grotere

natuureenheden. Concepten als Tiny forestszijn er net om buiten die grotere natuureenheden

ook voor extra biodiversiteit te zorgen. Zo creëren we stapstenen die soorten laten migreren

tussen de grotere natuureenheden.

=__Kunnen scholen of verenigingen opgeroepen worden om hierin te participeren?

Participatie, in het bijzonder van kinderen en jongeren, is een goede manierom draagvlak te

vergroten en de onschatbare waarde van onze natuur mee te geven. Daarom zetten onze

stadlandschappen en regionale landschappen hier vandaag al op in. Het lijkt me logisch dat we

deze manier van werken doortrekkenin de nieuwe initiatieven rond natuurverbinding.
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- Kandeprovincie de motor zijn om dit uit te rollen samen met de West-Vlaamse gemeentes,

verenigingen en scholen, de West-Vlaamse bosgroepen en private eigenaars?

Ja, zoals we bij vele acties al doen moeten we hier ook lokale partners betrekken.

Met hoogachting,

En
Peter Norro - urgen Vanlerberghe

Directeur Minawa Gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap

 


