Page 1 of 1

Van: DE BECK, Lode
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2008 10:19
Aan: 'Vandenberghe, Marileen '
CC: LOMMAERT, Lon
Onderwerp: afbakening
Dag Marileen
Een antwoord op de vraag die je aan Lon stelde.
Dit zijn de cijfers (percentages) voor de agrarische bestemmingen in HAG. Pas sommige cijfers zijn oud (Limburgse Kempen en Maasland) omdat we niet beschikken over de
recentste HAG kaart en bij sommige is het nu niet duidelijk of er al dan niet SBZ wel of niet in de HAG zal belanden.
Ik bereken nu nog meer cijfers (voor de verschillende gewestplanbestemmingen, GNBS overlap, SBZ overlap, visiegebiedenoverlap en voor het aantal bedrijfszetels).
De ruimteboekhouding klopt in die zin dat er op tot 1/1/2008 ca. 11.500 ha bijkomend natuurgebied werd afgebakend en ca. 2.000 ha bijkomend bosgebied.
Met de voorlopig of definitief vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen (toestand april 2008) die voortvloeien uit de opgestarte planningsprocessen werd er ca. 1.000 ha
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied en zou er een toename zijn van ca. 1.400 ha natuur en ca. 200 ha bos, en een afname van ca. 1.200 ha agrarisch gebied. Van de RUP’s
die nadien (na april) opgestart werden heb ik nog geen zicht. Waarschijnlijk zijn jouw cijfers van RO (1755 ha bijkomend VEN en 1880 ha of 1895 ha (??) groene RUP’s) actueler.
Het cijfer van de VBV ivm. ca. 3900 ha extra bos (bovenop de 10.000 ha te realiseren bos) komt eigenlijk van het vroegere Bos & Groen en is hetgeen nog diende gecompenseerd te
worden begin 2000 op basis van wat verloren gegaan is sinds de inwerkingtreding van de boscompensatieregeling. Dit cijfer werd ook gebruikt in de milieujaarprogramma’s (vanaf
2004) en in het NARA2005.
Groeten
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Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Kliniekstraat 25
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