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Stad Gent behaalt als eerste lokaal bestuur
gouden boslabel

De Stad Gent heeft als eerste lokaal bestuur in Vlaanderen sinds oktober 2019

meer dan 10 hectare nieuw bos aangeplant en behaalt daardoor als eerste het

gouden boslabel van de Vlaamse overheid.
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De boslabels dienen als aanmoediging voor lokale besturen om met bosuitbreiding aan de slag

te gaan. De Stad Gent, die in 2021 al een zilveren boslabel kreeg, heeft nu als eerste lokaal

bestuur in Vlaanderen ook een gouden boslabel binnengehaald. De Stad plantte sinds oktober

2019 immers 10,4 hectare nieuw bos aan en overschrijdt daarmee de vereiste kaap van 10

hectare. Als symbolische beloning voor die inspanning prijkt er sinds kort een nieuwe bank in

het Zwijntjesbos in Zwijnaarde.

We zijn ontzettend fier op dit gouden boslabel. Het is een prachtige erkenning
voor onze niet aflatende inzet om de Gentenaars steeds meer natuur dicht bij
huis te geven. Het vele extra bos maakt het leven in de stad aangenamer en
gezonder en wapent ons tegelijk tegen het veranderende klimaat.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

De boslabels nemen enkel nieuw bos in rekening dat geplant werd op grond die eigendom is van

de stad of gemeente. Ook compensatiebos wordt niet meegerekend. In heel Gent werd sinds

2019 dan ook veel meer bos aangeplant. In totaal gaat het om meer dan 80 hectare, van nieuwe

bossen in grote groenpolen zoals de Vinderhoutse Bossen tot kleine stukjes bos in dichtbevolkte

wijken. De Stad werkt daarvoor samen met verschillende partners, zoals de Vlaamse

Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Ik roep alle lokale besturen op om het voorbeeld van Gent te volgen en alles
uit de kast te halen om ook hun gemeente groener te maken. Doe het voor de
gezondheid van uw inwoners, doe het om de klimaatverandering tegen te
gaan, doe het omdat we allemaal beter worden van extra bos.
— Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving



Contact voor de pers

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, daan.nelen@stad.gent
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