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Inschrijvingsformulier  
 

 

Adres  provincie:  Provincie West-Vlaanderen   Provinciehuis Boeverbos Koning 
Leopold III laan 41 8200 Sint-Andries-Brugge 

 

Naam contactpersoon: Wim Marichal 

 

Telefoon:   050/403 258 

 

Fax:    050/403 376 

 

E - mail:   wim.marichal@west-vlaanderen.be 

 

Titel project:   Geboortebos Gavers  te  Deerlijk 

 

Datum van de aankoop: juni  2014 

 

Rekeningnummer provincie:  BE47 0910 0054 8380. 

 

Projectvoorstel 
1. Wat heb ik? 

 

 

a. De kadastrale gegevens van de percelen die bebost zullen worden: 

 

Deerlijk 2e sectie C, perceelnummer 496c  met een kadastrale oppervlakte van 

13800 m². De gemeten oppervlakte  door de provinciale meetploeg bedraagt 
13681 m².  De kadastrale legger is opgenomen in bijlage 1a. 

  

b. Een schattingsverslag en een raming van de bijkomende kosten. (zie bijlage 1.b) 

 

In de bijlage 1b  is naast het schattingsverslag en de verkoopscompromis ook de 
beslissing tot aankoop door de deputatie (08—08-2013) opgenomen. 

 

c. Een bodemattest (zie bijlage 1.c) 

 

d. Informatie m.b.t. voorkooprecht: geen voorkooprecht van toepassing 

 

e. Bij onteigening: geen voorkooprecht van toepassing 
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f. Kaart waarop de aan te kopen percelen zijn aangeduid (topografische kaart, 

stratenplan )  

 

zie bijlage 1.f. 

 

 

g. Gedetailleerde kaart met aanduiding van het huidig grondgebruik en eventueel 

aanwezig kleine landschapselementen.: 

 

zie schattingsverslag (bijlage 1b)  

 

Het huidig gebruik is hooiland in landbouwgebruik. Op het perceel komen geen 

kleine landschapselementen voor. Het grasland is een ingezaaid raaigrasweide 

zonder ecologische waard.  In het westen paalt het perceel aan een populierenbos 

die eigendom is van de provincie 

 

h. De planologische bestemming(en) van het hele gebied (gewestplan en andere 

bestemmingsplannen, ligging in Herbevestigd Agrarisch gebied) 

 

Het perceel ligt in natuurgebied volgens het gewestplan en ligt niet in herbevestigd 

agrarisch gebied. 

 

i. De eventuele ligging in SBZ, VEN, beschermd landschap, ankerplaats of andere 

beschermingsstatuten.  

 

De percelen liggen niet in Europees Hatitatrichtlijngebied of andere SBZ noch in 

Ven. De percelen liggen niet in beschermd landschap of ankerplaats . 
 

j. De eigendomsstructuur van het hele gebied en gegevens mbt mogelijke verkoop, 

relevante informatie m.b.t. pacht en opzeg ervan en jacht 

 

zie kaart in bijlage 1.f. 

De uitbreiding paalt in het westen aan het provinciedomein de Gavers (zie kaart 

1f).  Het provinciedomein heeft een oppervlakte van 184 ha en is het grootste 

groengebied van de Kortrijkse regio. 

De grond is vrij van  landbouw - en jachtpacht. 
 

k. De beheerovereenkomst(en) dat (die) op het gebied van toepassing is (zijn). 

 

 Er zijn geen beheerovereenkomsten van toepassing 

 

l. Foto’s huidige toestand van het projectgebied  

 

zie bijlage 1 l 
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m. Andere relevante plannen en kaarten. 

 

 

 

 

2. Wat heb ik gepland? 

Dit onderdeel moet minimaal volgende documenten bevatten: 

a. Een plan waarbij voor de aan te kopen percelen de plaatsen waar inrichtingswerken 

voorzien worden zijn aangeduid en de effectief te bebossen zones 

 

zie bijlage 2a 

 

b. Een opgave van de te subsidieren oppervlakte (te bebossen gedeelten, bospaden en 

open plekken in functie van natuurbehoud) 

 

De beboste oppervlakte met inbegrip van  een struikgordel  bedraagt 1,25 ha. 

Rond het bosperceel wordt een struikgordel met inheemse struiken van 5 meter 
voorzien. 

Aan de rand van het populierenbos wordt een amfibieënpoel gegraven met een 

diameter van  15 meter .  De uitgekozen plaats is de natste zone van het perceel 

zodat de poel ook in de zomer water houdt. In het provinciedomein de Gavers 

komt immers nog de kamsalamander voor. De poel aan de zuidkant aan leggen is 

geen optie omdat de Gaverbeek vlakbij de Meersstraat ligt.  De Gaverbeek heeft 

een sterk drainerende werking.  De kamsalamander is een Europees beschermde 

diersoort. Hij komt voor in bijlage 2 en 4 van de Europese habitatrichtlijn. De poel 

en de onbeplante zone  (samen 700 m²) er rond zijn een open plek in functie van 
het natuurbehoud. 

Door AWV wordt hoogstwaarschijnlijk 434 m² onteigend voor de aanleg van een 
fietsbrug zodat 1,32 ha overblijft voor de bosaanplant en de poel. 

 

c. Inrichting en bebossing: Welke inrichtingswerken zijn er nodig, welk type bos zal er 

aangelegd worden, hoe zal de effectieve bebossing gerealiseerd worden (en 

gefinancierd) en hoe wordt het beheer na de uitvoering aangepakt. 

 

 

In het provinciedomein de Gavers werden de laatste 10 jaar verschillende 

geboortebossen aangelegd in samenwerking met de gemeenten Deerlijk en 

Harelbeke. De aanleg van geboortebos betrekt de plaatselijke bevolking bij het 

provinciedomein en de natuur in het algemeen. 

De aanplant zou verspreid worden over vijf jaar. Ieder jaar kan op die manier 

ongeveer 2000 m² bos aangelegd worden of  800 geboortebomen. Voor de 

aanplant wordt verder samengewerkt met de gemeentebesturen van Deerlijk en 
Harelbeke en de natuurverenigingen . 

Aangezien het perceel paalt aan een populierenbos met een reigerkolonie van 35 

nesten wordt in het bos geen wandelpad aangelegd om de kolonie niet te 
verstoren.  Het bos wordt langs beide wegen reeds omsloten door de openbare 

wegen namelijk de Gaverstraat en de Meersstraat. 
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De zones die bebost zijn,  worden telkens gemaaid in het najaar zodat het 

grasland als biotoop kan dienen voor amfibieën, patrijs, haas en zandoogjes 
(vlinders). 

Ten noorden van het perceel wordt een fietsbrug gebouwd door AWV over de N36 

(ring rond Deerlijk). Door de fietsbrug kan er op een veilige manier gefietst 

worden vanuit het centrum van Deerlijk richting het provinciedomein. De locatie 

van de brug wordt aangeduid in het inrichtingsplan. Volgens het onteigeningsplan 

van AWV wordt 434 m² onteigend van de provincie in functie van de brug. 
 

Er wordt gekozen voor groepsgewijze aanplant. Op basis van de bodemkaart 

(natte zandleem) werd gekozen voor de aanplant van groepen van aangepaste 

boomsoorten zoals zomereik, zachte  berk, es en zwarte els. Twee groepen 

bestaan uit een aanplanting van zwarte populier met een  onderbeplanting van 

hazelaar en zwart els.  Voor de struikengordel werd geopteerd voor struiksoorten 

die in de omgeving reeds voorkomen zoals meidoorn, gelderse roos, sleedoorn, 

hazelaar, hondroos en inlandse vogelkers. De boom- en struiksoorten worden 

geplant met een tussenafstand van 1,5 meter. De zwarte populieren worden 
geplant op een afstand van 10 meter. 

Behalve voor de verplichte distelbestrijding  wordt in het bosbestand niet gemaaid.  
Na 10 jaar zullen de eerste dunningen gebeuren. 

  

d. Wie is de huidige en de toekomstige verantwoordelijke voor het beheer.  

 

De huidige en toekomstige verantwoordelijke van het beheer is de groendienst van 
de provincie West-Vlaanderen. 

 

e. Geef aan op welke manier het project kadert in de algemene visie van de gemeente 

of stad rond milieu, natuur en bos, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het 

mobiliteitsplan … 

 

De geplande bosuitbreiding paalt aan het provinciedomein de Gavers die 184 ha 

groot is en fungeert als  belangrijk groenbied in de Kortrijkse regio. Het 

Preshoekbos van ANB  ,gelegen op de kruising van  A19 en  E403 , en het 

provinciedomein de Gavers zijn de twee groene longen voor de hele Leie- regio in 

West-Vlaanderen. Deze regio tussen Menen en Waregem is een sterk verstedelijkte 

regio met weinig groen en bos.  Het provinciedomein de Gavers ontstond in de 

jaren zeventig rond een zandwinningput van 52 ha  voor de aanleg van de E17.  

Vanaf de jaren tachtig  werd het domein stelselmatig uitgebreid door de aankoop 

van aanpalende landbouwgronden. De landbouwgronden werden deels bebost of 

ingericht als ecologisch grasland. De vijver werd ingericht als recreatieve waterplas 

maar in westen en het oosten van de plas werden natuurzones afgebakend. Het 

natuurbeheer gebeurt in samenwerking met natuurverenigingen.  Ook in de winter 

wordt geen recreatie toegelaten op de Gavervijver om de overwinterende vogels 

niet te verstoren. 

De uitbreiding van de  bestaande provinciedomeinen is een beleidskeuze van het 

provinciebestuur van West-Vlaanderen. De aankoop van gronden voor de 

uitbreiding van de bestaande provinciedomeinen is een actiepunt in de 
verschillende provinciale beleidsprogramma’s en milieubeleidsplannen sinds 1994.  

In het beheerplan voor de Gavers in 2001 werd een uitbreidingsperimeter 

goedgekeurd . De provincie wenst het provinciedomein uit te breiden  tussen de 
Heerbaan, Stasegemsesteenweg , de spoorlijn en de Gaverstraat.  

Het perceel ligt binnen deze uitbreidingsperimeter. 
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Bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk werd in 2006 beslist 

om een ruimtelijk uitvoeringsplan te maken voor de omgeving van het 

provinciedomein de Gavers. Door het rup komt er planologische herbestemming 

van de aanpalende gronden van het provinciedomein. Het Rup is nog steeds in 

onderzoek. 

Beide aanpalende straten (Gaverstraat en Meersstraat) van het perceel  liggen op 

het provinciaal fietsnetwerk. Door de fietsbrug over de N36 zal het fietsverkeer 
nog toenemen . 

De fietsers kunnen dus genieten van een nieuw stuk bos in een groenarme streek. 

 

f. Geef aan op welke manier andere instanties of organisaties (verenigingen, 

provincie, gemeenten …) worden betrokken bij het project. 

 

Voor de aanplanting van het geboortebos zal nauw samengewerkt worden met de 

gemeentebesturen van Deerlijk en Harelbeke en de plaatselijke 

natuurverenigingen. Het provinciaal natuur- en sportcentrum van de Gavers zal op 

het einde van 2014 een overlegvergadering organiseren met de gemeenten 

Deerlijk en Harelbeke rond de organisatie van de aanplant van het geboortebos. 

Ook de natuurverenigingen worden uitgenodigd.  De praktische organisatie 

(bestellen plantgoed en boren plantgaten) gebeurt door de provinciale 

groendienst. De plantdatum (februari/maart 2015) wordt afgesproken in 

samenspraak met de gemeenten. De provinciale milieu-educatieve dienst zorgt 

voor begeleidende activiteiten zodat naast het zuiver planten ook andere natuur- 

en bosaspecten aan bod komt tijdens de plantdag. De communicatie rond de 

plantdag wordt vermeld op de provinciale website en in publicaties. Ook de 

gemeenten Deerlijke en Harelbeke vermelden de plantdag van het geboortebos in 

hun infokrant. ANB wordt ook uitgenodigd op de plantdag. 

 

 

g. Geef aan op welke manier het project bijdraagt tot de realisatie van een stadsrandbos 

of een lokaal bosuitbreidingsinitiatief versterkt. 

 

Provinciedomein de Gavers is een stadsrandbos voor de gemeenten Deerlijk en 

Harelbeke. Maar de Gavers fungeert zeker ook als groen- en natuurgebied voor de 

gehele Kortrijkse regio. 

 

 

h. Indien van toepassing: de nodige vergunningen/adviezen/ontheffingen voor de 

geplande inrichtingswerken en bebossing of indien niet mogelijk een preadvies: 

- Veldwetboek: beslissing gemeente : niet van toepassing wegens  

natuurgebied op het gewestplan 
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- Natuurdecreet: natuurvergunning /pre-advies mbt VEN-ontheffing: het 

grasland is een voormalig akker die recent  ingezaaid werd met raaigras. 

Het grasland is niet ecologisch waardevol. 

 

- Toestemming in kader van Onroerend Erfgoed: Het perceel ligt niet in 

beschermd landschap of ankerplaats 

 

 

 

3. Hoe ga ik van de huidige situatie naar de nieuwe situatie? 

 

juni 2014:  verlijden van akte en definitieve aankoop van de percelen 

januari 2015:  bestellen van bosgoed voor 1/5 van het geboortebos (800 bomen) 

 

februari/maart 2015:  aanplanten van geboortebos door de gezinnen met kinderen uit 

Harelbeke en Deerlijk die geboren zijn in 2014. 

 

De actie wordt herhaald in 2016 t.e.m. 2019. Na 5 jaar is het geboortebos voltooid. 

 

 


