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De historiek van het bos in West-
Vlaanderen, van ijstijdentoendra 
tot stadsrandbos

ir. Theo Vitse
Vlaamse Overheid
voormalig projectleider Bosuitbreidingsteam

Wij zien het bos door menselijke ogen: 

Het bos staat symbool voor eeuwigheid
Het bos is er altijd al geweest
Het bos is onveranderlijk 
Het bos is onvergankelijk

Dit is een verkeerde inschatting …
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Wat leren we uit de boshistoriek??

Het bosbeeld dat we kennen is geëvolueerd in de tijd en is 
in grote mate afhankelijk van het klimaat en … de mens

Hoe zou ons landschap eruit zien zonder menselijke 
invloed?
Wat is de invloed van de menselijke geschiedenis op het 
bos?
Hoe zou het Vlaamse oerbos er uit zien?
Hoeveel bos zou er nu zijn zonder menselijke invloed?
Wat verwachten wij van het hedendaagse bos?

Wat voorafgaande info:
De vegetatiegordels op onze planeet

Dit is de huidige situatie … maar …
Als het klimaat verandert verschuiven de vegetatiegordels 

40% boreaal bos

20% gematigd bos

40% tropisch bos
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Relatie breedteligging en hoogteligging
Verschil Europees en Amerikaans bos
Amerikaanse bergketens liggen noord-zuid
West-Europese ketens liggen oost-west (+ Middellandse Zee)

Iedere ijstijd ‘vluchten’ bomen naar het zuiden en moeten in de 
interglacialen terugkeren naar het noorden
Gemakkelijk in Amerika, over bergketens in West-Europa
Europees bos is 10 keer soortenarmer dan Amerikaans bos

Veel Amerikaanse (en Aziatische) exoten groeien hier ook goed
‘invasieve exoten’ kunnen zelfs inheemse flora verdringen
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Kolonisatie eik na de laatste ijstijd

Overwinterplekken in Zuid-Spanje, Italië en Balkan
6 migratielijnen en 32 haplotypen (DNA)
Belgische eiken komen vooral uit Zuid-Spanje

Weetjes van vóór 
de laatste ijstijden 

BP = Before Present = jaar geleden
= v.C. + 1950 jaar

Europese loofboombossen dateren uit oligoceen (34–23 milj. BP) 
De temperatuur verkoelt en de tropische bossen worden vervangen 
door loofboombossen en grasvlakten

Vlaanderen lag toen onder water omdat de zeespiegel 50 m 
hoger lag …
De eerste sporen van de huidige bosvegetatie in Vlaanderen zijn 
gevonden in de ‘Formatie van de Kempen’ (1,8 milj. BP)
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Het Weichselien (laatste ijstijd 116.000- 11.650 BP)

Vlaanderen nooit onder landijs 
Is een opeenvolging van koude 
en warmere periodes
Toendra <–> parktoendra <–> 
boreaal bos rood = Weichselien

geel = Saalien
blauw = Elster

20.000 BP : eerste grootschalige menselijke 
invloed op het landschap reeds in IJstijd ?

Studie universiteiten Leiden en Lausanne:
20.000 BP: Pollenanalyse wijst op een open toendravegetatie 
Klimaatanalyse wees er echter op dat het landschap in grote 
delen van Europa onder volstrekt natuurlijke 
omstandigheden veel bosrijker zou zijn geweest.
Opzettelijke bosbranden of onvoorzichtigheid ??

Aanwezigheid van aslaagjes in de bodem
Naaldboombos is veel gevoeliger voor bosbrand dan 
loofboombos
Graslanden en parkachtige bossen zijn beter biotoop voor grote 
grazers/jachtwild voor de mens
Gemakkelijker om plantaardig voedsel te verzamelen
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Evolutie van bos na de laatste ijstijd    
(aan de hand van pollenanalyses in Groot-Brittannië)

13.000 BP meer berk (en wilg) in toendra
11.300 BP gewone den

Pioniers vormen halfopen berken-
dennenbos

9.000 BP 95% boompollen in stalen
Berken-dennenbos
Maar ook hazelaar, eik en olm verschijnen

8.000 BP els
Aandeel hazelaar wordt zeer belangrijk

7.500 BP Evolutie gemengd bos voltooid
6.000 BP linde en es

Aandeel els zeer hoog (natte gronden)
5.000 BP aandeel boompollen daalt
4.000 BP beuk
2.000 BP haagbeuk

Haagbeuk dus zeer traag teruggekomen …
900 BP grote Middeleeuwse ontginningen

Zie verder

Invloed van de mens op het bos in 
Midden-Steentijd (13.000 – 6.000 BP)

De mens leeft van jacht, visvangst en pluk …
Evolutie van toendra over berken-dennenbos 
naar gemengd loofboombos over bijna de 
volledige oppervlakte wordt weinig gehinderd 
door de mens
Evolutie naar gemengd loofboombos rond 
7.500 BP voltooid
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Nieuwe Steentijd (6.000 – 3.600 BP)
Eerste dorpen (6.000-5.000 BP)
Akkertjes in de nabijheid van de dorpen

Bomen doden door ringen of branden aan de voet 
Vee laten grazen in bos rond het dorp -> ontstaan wastines
Sterke bevolkingsgroei door landbouw  
Verhoogde aanwezigheid gras en heide in pollenanalyse  
wijst op eerste bosdegradatie

Bronstijd (3600 – 2.700 BP)
Landbouw en veeteelt worden steeds belangrijker                      
-> meer bosdegradatie

IJzertijd (2.700 – 2.000 BP)
(  750 - 50 v.C.) 

Nederzettingen bestaan uit kleine bewoningskernen met 
enkele boerderijen die verhuizen na uitputting van de 
gronden
Zwaartepunt van ontbossing tussen 2.700 en 2.400 BP 
(750 – 450 v.C.)

Rond 400 v.C. hebben de Kelten bijna heel West-Europa 
veroverd

Door hoogwaardig landbouwsysteem is er een verminderde 
behoefte aan ontbossing : bemesting, silo’s om oogst te 
bewaren, …
Grootgrondbezitters verpachten grond

Sommige bossen krijgen een heilige status binnen de leer 
van de druïden 
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De Romeinse tijd (50 v.C. – 300 n.C.)

Volgens de Romeinse schrijvers (oa Caesar) is het bos in België 
sterk verbrokkeld. Zij onderscheiden vijf bosgebieden :

Het Ardeense bos :
gemengd loofboombos met vooral eik

De Hoge Venen : 
Moerasbos, geïsoleerde wilgen, berken en elzen. Soms naaldhout

Het Kolenwoud : 
Dicht gemengd loofboombos met eik, beuk, berk, olm, linde, …
Reeds uiteengevallen in stukken  

Het Menapiërsbos :
Oost- en West-Vlaanderen
Ook met geïsoleerde heidevlakten in de zandstreek

De heidevlakten van Antwerpen en Limburg

Het Menapiërsbos

Ten tijde van de Romeinse verovering is het westen van 
Schelde, Leie, Aa en Deule bewoond door de Menapiërs

De schaarse bevolking wordt geschat op 28.000 inwoners.
De bossen werden beschreven als “niet hoog, maar dicht en 
doornig”
Caesar liet bossen kappen om de guerrilla te bestrijden

57 v.C. officiële aanhechting bij Romeinse rijk
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Ontbossing tijdens de Romeinse 
bezetting

Ontstaan van kleine stadjes (handelsvestigingen) rond 
legerkampen en rond knooppunten van nieuwe wegen
Concentratie van landbouwdomeinen (kern = Romeinse villa’s) 
in de zandleemstreek
Inheemse nederzettingen met nadruk op veeteelt in de 
zandstreek 
Ontginning van bouwmaterialen buiten het landbouwareaal, 
dus in bossen en wastines

Gevolg: grote druk op de nog resterende bossen
9. Herualdoloco

(ten zuiden van Brugge)
10. uitloper naar Torhout
16. Methela

(restant = Bouvelobos)
17. Houthulstbos
18. Tss Watou en Beselare
20. Bos langs de Mandel

Spontaan bosherstel in ‘dark ages’ 
(300 – 600 n.C.):
406 Gallië los van Romeinse Rijk

Gallië : Frankische, Bourgondische en Visigotische koninkrijken 
Germaans recht: het rijk is eigendom van de koning
Erfenis verdeelt het rijk, oorlogen verenigen (Merovech, Clovis, …)

Salische wet straft stelen van bomen, bosvernietiging 
Grote bosgebieden verbonden door kleinere bossen en wastines    
(overbegrazing)
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Vroeg-middeleeuwse ontginningen 
(650 – 900 n.C.)

Het feodaal systeem geeft aanleiding tot het ontstaan van 
verschillende soorten bossen met verschillende bescherming

1. Grootgrondbezitters behouden het jachtrecht in ‘foreesten’
Bosbescherming - verbod op overmatige kappingen
Aandacht voor wildrijkdom
In bepaalde bossen exclusieve jachtrechten voor de koning
Fruitteelt en boomcultuur rond koninklijke villa’s

Appelaar, perelaar, kastanje, amandel, vijgenboom, …  

2. Grootgrondbezitters geven rechten aan kloosters, 
leenmannen en cijnshouders in ‘gebruiksbossen’
Aanmoediging van landbouw, 
Ontmoedigen jachtbossen van lokale heersers

3. ‘Gemene bossen’ gebruikt door vrije boeren
veelal hakhoutbossen en wastines (beweiding)

Bos, heide en veen rond 1.000 n.C.

_ Grens polders en zandstreek

Bos vooral in de zandleemstreek verdwenen
Mandelbos verdwijnt

Uitbreiding heide in de zandstreek
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Grote Middeleeuwse ontginningen 
(900 – 1.250 n.C.)
Bevolkingsexplosie met opkomst handelscentra en steden

Verhoogde behoefte aan voedsel
Opkomst wolindustrie : schapenteelt (uitbreiding heide met 
gebruik brandcultuur)

Centraal gezag verzwakt – verarming adel
Geldnood bij de adel door muntontwaarding, landvlucht van 
arbeidskrachten, kruistochten, …

Verkoop eigendommen en toestaan gebruiksrechten

Toestaan gebruiksrechten en concessies
Op dood hout
Op week hout (verwijdering secundaire boomsoorten!!)
Op brandhout (hakhout)
Op werkhout
Eikenschors voor leerlooierijen (hakhout)
Beweidingsrecht (wastinevorming) 
Bosbraak, strooisel …

Grote Middeleeuwse ontginningen 
(900 – 1.250 n.C.)

900 – 1.000 n.C. Uitbreiding ontginning rond dorpen
1.050 – 1.170 n.C. Valoriseren van de foreesten

Systematische aanpak ontbossing door graven en hertogen zelf
Stichting ontginningsdorpen

1.170 – 1.215 n.C. rustpauze
Waarde hout hoog voor bouwen huizen en als brandhout
Graven willen niet meer jachtgebied prijsgeven

1.215 – 1.250 n.C. Verkoop van gronden
‘Vrije bewoners’ krijgen recht op onroerend bezit, mogen hout en 
houtskool verkopen
Verkoop van gronden door grootgrondbezitters
Ontginning door kolonistendorpen, lekenheren en abdijen

Rond 1.250 n.C. historisch dieptepunt bosareaal 
In Vlaanderen ongeveer 10% bos (cfr. nu)
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Uitbreiding heide en bosbescherming 
tussen 1.250 en 1.800 n.C.

Herwaardering van brandhout na uitputting turflagen
Vanaf 1.400 gaat de Vlaamse wolindustrie ten gronde aan 
buitenlandse concurrentie

In de zandstreek wordt de uitbreiding van heide door overbegrazing 
(schapenteelt voor wol) een halt toegeroepen

Strenge boswetgevingen
1.290 Edict van Nijvel
1.617 Edict van Albrecht en Isabella (Hertogdom Luxemburg)

Basis = bosbehoud, ook geldig voor privé-bos
Oprichting van een bosrechtbank
Afschaffing gebruiksrechten - Bosweide vr schapen en geiten verboden

1.772 Ordonnantie Maria-Theresia : 
Stimulans ontginning woeste gronden (zowel naar akkers als naar bos)

16% bos in Vlaanderen rond 1.775 – 13% in WVl.  

Eind 18de eeuw (Ferrariskaart) is 
West-Vlaanderen 2de dichtst 
beboste provincie van 
Vlaanderen
13% bos in WVl.

Limburg minst bebost
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Opkomende industrie 1800 - 1880 n.C.

Snelle groei van de steden door opkomst van de fabrieken
Nood vergroting landbouwareaal
Door industriële ontginning steenkool daalt de nood aan 
brandhout

Oorlogsperiode in Franse tijd (1794 -1815)
Bossen geplunderd door legers en bevolking
Staatsbossen blijven ongeschonden onder Frans bewind

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815 – 1830)
1822 Verkoop staatsbossen om staatsschuld op te lossen

Verkoop van Zonnebekebos, Bos van Houthulst, Wijnendalebos, 
Munkebossen, deel St. Sixtusbos …

Basiskapitaal Generale Maatschappij van België door verkoop   
7.200 ha Zoniënbos

Opkomende industrie 1800 - 1880 n.C.
Stichting België

Na 1830 werden nog 15.500 ha staatsbos verkocht, rest 25.000 ha
Land- en bosbouwtellingen van 1846 en 1866

Omzetting loofboombossen op leem- en zandleemgronden voor 
uitbreiding landbouwareaal
Aanplanting 40.000 ha dennenbossen in de Kempen

1848 Bestuur Waters en Bossen 
1854 Boswetboek

Landschapsinversie
Bebossing woeste gronden 
Ontbossing omliggende bossen

Bosindex Vlaanderen 16% -> 6%
Meer dan de helft van de bossen 
in West-Vlaanderen verdwenen

‘t Veld Ardooie en Rhodesgoed Izegem

bos 1775    heide 1775 bos nu
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De landschapsinversie en de bosindex

Ferrariskaart: 1775

Boskartering: 2000
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De landbouwcrisis 1880 - 1900 

De landbouwcrisis 1880 - 1895  
Import graan uit Verenigde Staten en Canada
Overproductie suiker
Gebruik kunstmest
Vermindering arbeid op het land

Boeren en knechten naar de stad als arbeider (of werkloze)

Herbebossing van recente ontbossingen
Landbouwgronden kwamen terug braak te liggen
10% bos bij in West-Vlaanderen

Toch nog 400 ha van Houthulstbos omgezet in akker
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Ontbossing tussen 1900 - 1930 
Vóór Eerste Wereldoorlog

Grondprijzen stijgen - speculatieve ontbossingen
Toch pleidooien voor behoud ‘wandelbossen’: 

aankoop Rodeberg op vraag Touring Club van België

Eerste Wereldoorlog 
Opgaande bomen geveld op last van de bezetter
Meer dan 2.500 ha bossen vernietigd in de frontstreek !!

Inname door akkers - beperkte heraanplanting na de oorlog
Na oorlog - Inbeslagname eigendommen van Duitse adel

Vb. Koekelarebos : grootste deel verkocht – rest wordt staatbos

Bossen tussen 1930 en 1960

Invloed WOII beperkt
In West-Vlaanderen worden op bevel van de bezetter 
‘Rommelpalen’ (meestal zwaar naaldhout) gekapt.
Sommige bossen worden door de bevolking verder ontbost 
voor brandhout (vb. Huwijnsbos) 

Stijgende vraag naar populierenhout (lucifers)
Bebossing van valleigebieden
Ook omvorming in bestaande bossen
Vooral in Oost-Vlaanderen

Lichte stijging bosoppervlakte in Vlaanderen
Maar wel lichte daling in West-Vlaanderen
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De jaren 1960 tot 1990

Dalende rendabiliteit van het bos als houtproducent
Bos onder druk van grondspeculatie

Uitbreiding woon- en industriegebieden, wegen
Verkavelingen, weekendhuisjes, sportvelden, golf

Opmaak gewestplannen in de jaren ’70
Veel reserve voor wonen en industrie
65.000 ha ‘zonevreemde’ bossen (op 146.000 ha)

Tegengewicht : Opkomst milieubeweging in de jaren ’70
Regionalisering van ‘Waters en Bossen’ in 1979

Start aankooppolitiek bestaande bossen 
Domeinbossen worden opengesteld voor het publiek

In vogelvlucht
Ferraris : 13% bos
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In vogelvlucht
Opkomende industrie

In vogelvlucht
Voor/na WO I
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In vogelvlucht
2% bos

Het bos in West-Vlaanderen rond 1990

De minst beboste prov. 
van Vlaanderen   

= 2% bebost
7250 ha bos
242000 ha agrarisch 
gebied op gewestplan
minder dan 20 m² bos 
per inw. toegankelijk

bos bebouwd

overig groen agrarisch

West-Vlaanderen:

oppervlakte: 315000 ha

inwoners: 1.250.000
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Bosbeleid tussen 1990 en nu

1990 Bosdecreet

Erkenning meerdere bosfuncties :                                       
sociaal, ecologisch en economisch                                         
(+ wetenschappelijk)
Oorspronkelijk: absoluut verbod op ontbossing

Ontbossingsverbod snel afgezwakt wegens ‘niet 
houdbaar’

In 2001 vervangen door een boscompensatieregeling

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997)

Doel : 10000 ha meer bos dan in 1994  
‘ecologisch verantwoorde bosuitbreiding’

… aansluitend bij bestaande bossen i.f.v. natuur-
ontwikkeling of in de nabijheid van stedelijke gebieden
Realisatie voorzien tegen 2007

Insteek bossector = ‘Gewenste Bosstructuur voor Vlaanderen’ 
(1996)

Grotere gehelen
Multifunctionele bossen
Stadsrandbossen
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Gewenste Bosstructuur West-Vlaanderen (1996)

Kuststreek

Omgeving 

Roeselare

Leieas Kortrijk -

Waregem

Stadsbos Tielt

Poperinge -

Houthulst As Wijnendale
Zandruggen 

omg. Brugge

Waterscheiding 

Ijzer-Leie

Waterscheiding 

Leie-Schelde  Z. 

Kortijk

8820 ha gewenste bosuitbreiding – 2685 ha prioritair

Kust

440 ha 

350 ha Brugse veldzone

440 ha   550 ha

Westhoek

460 ha   

600 ha

Roes.-Tielt

490 ha

450 ha

Leie-as

670 ha 

550 ha

Aanpassing GBS volgens taakstelling RSV

Bestemmingswijziging      

2500 ha
Effectieve bebossing                                       

2500 ha

Te verdedigen

in afbakenings-

processen (RUP’s)
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Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997)

Ruimtebalans 2016 
Bestemmingswijzigingen op gewestplan of in RUP’s

Doel vanaf 1994 resultaat eind 2016
Landbouw – 56,000 ha
Natuur + 38.000 ha + 17.000 ha  (44,5%)
Bos + 10.000 ha +  3.200 ha  (32%)

Natura 2000 - Natuurdoelen

Europa verplicht om bepaalde habitattypes in stand te 
houden of uit te breiden tegen 2050
In vogel- (1979) en habitatrichtlijngebieden (1992)
Managementplannen 2013 -> 2019
53 habitattypes, waarvan 13 bostypes
7 bostypes -> + 6000 ha uitbreiding in West-Vlaanderen

Duinbos / 2 types beukenbos / 3 types eikenbos /
alluviaal bos met els en es 

Habitatgebieden te klein voor realisatie doelstellingen bos!! 
Ook in nieuwe stadsrandbossen??
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Bij de regionalisatie in 1979 beheerde ‘Waters 
en Bossen’

374 ha 6 domeinbossen
336 ha natuurreservaat ‘De Westhoek’

Eind 2017 beheert ANB
3300 ha domeinbossen (meer dan 50)
4235 ha andere eigendommen (reservaten, 
parken, …)

Andere openbare boseigenaars
Provincie West-Vlaanderen: 1500 ha
Gemeenten : 650 ha
Militaire domeinen: 165 ha
Andere : 440 ha

West-Vlaanderen is de provincie met het  
hoogste percentage openbare bossen

Enkele resultaten in West-Vlaanderen

Eind 2017 beheert ANB 7535 ha domeinen

Evolutie aankopen door ANB in   
West-Vlaanderen van 1990 tot 2017

ha ha
7400 600 591 7411
7300 590

7200 580 7276
7100 570 7177
7000 560

6900 550 6992
6800 540

6700 530 6795
6600 520 6698
6500 510 6563
6400 500 499
6300 490

6200 480 6299
6100 470 460
6000 460 6054
5900 450

5800 440 5871
5700 430

5600 420 5658
5500 410

5400 400

5300 390

5200 380

5100 370 368 5198
5000 360

4900 350

4800 340 4867 331
4700 330 329
4600 320

4500 310 306 162
4400 300 4499
4300 290 4311
4200 280 143
4100 270 267 264
4000 260

3900 250 245
3800 240 123
3700 230 3720
3600 220 225 213
3500 210

3400 200 104 100 197
3300 190 188 95 183
3200 180 3221 90 185
3100 170

3000 160

2900 150 2996 77 79 79
2800 140 72 135 74 135
2700 130

2600 120 2667
2500 110 59 57
2400 100 2361 54 52 97 99 51
2300 90 2280 81 45
2200 80 72 2206 74 43
2100 70

2000 60 57 27 26 29
1900 50 1939
1800 40 39 39 1882
1700 30 1731 1770 1771 1810
1600 20 12 18
1500 10 10
1400 0 1 3

jaar : tot 1990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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ANB-aankopen voor bebossing 1990-2018

domeinbos
beboste 

oppervlakte

nog te 

bebossen

Blijft      

open ruimte

totale 

verwerving

KAMPVELD (Oostkamp) 77 ha 57 ha 47 ha 181 ha

PRESHOEKBOS (Kortrijk) 99 ha 49 ha 6 ha 154 ha

RIJCKEVELDE (Brugge, Damme) 46 ha 31 ha 5 ha 82 ha

MEIKENSBOSSEN (Dentergem) 39 ha 14 ha 10 ha 63 ha

VAGEVUURBOS (Wingene) 10 ha 31 ha 20 ha 61 ha

VLOETHEMVELD (Zedelgem) 29 ha 15 ha 8 ha 52 ha

GALGEBOSSEN (Poperinge) 31 ha 3 ha 7 ha 41 ha

RHODESGOED (Izegem) 35 ha 6 ha 4 ha 45 ha

SIXTUSBOS (Poperinge) 33 ha 11 ha 0 ha 44 ha

HUWYNSBOSSEN (Lichtervelde) 32 ha 0 ha 3 ha 35 ha

40 andere domeinen 313 ha 143 ha 71 ha 526 ha

TOTAAL 50 domeinen 744 ha 360 ha 181 ha 1285 ha

Daartegenover zijn 52 ha bos ontbost voor heide en 
open ruimte

Bebossing van de West-Vlaamse 
stadsrandbossen tussen 1994 en 2018

Doel

Beplant    

'94-'18

Kortrijk-Menen 300 121 40%

Roeselare 200 35 18%

Oostende 150 87 58%

Brugge 100 68 68%

Izegem 100 38 38%

Harelbeke 100 6 6%

Nieuwpoort 100 1 1%

Diksmuide 100 0 0%

Tielt (Dentergem) 80 43 54%

Veurne 80 15 19%

Waregem-Wielsbeke 80 2 3%

Knokke 80 0 0%

Wevelgem 50 44 88%

Blankenberge 50 30 60%

Torhout 25 4 16%

Ieper 20 88 440%

Bredene 20 10 50%

Poperinge 20 0 0%

West-Vlaanderen 1655 592 36%

18 nieuwe stadsrandbossen
592 ha of 36% van doel beplant 
tussen 1994 en 2011
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Bedankt voor uw aandacht


