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Geachte,
Betreft: Advies Natuurpunt De Torenvalk vzw over het Gewestelijk RUP Poelberg en
Meikensbossen
Voor een duurzaam behoud van de nog aanwezige relicten in een regio die gekenmerkt is door
een grote verstedelijkingsdruk en grote landbouwdruk, is een goede ruimtelijke afscherming,
buffering en verbinding van de weinige natuurwaarden levensnoodzakelijk.
We onderschrijven de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, die al 15 jaar
vast staan, waarbij ten opzichte van 1994 extra 10000 ha bos voorzien is en 38000
natuurgebieden. In totaal zal er een afname van 56000 ha landbouwgebied zijn, rekening houdend
met de 750000 ha Herbevestigd Agrarisch Gebied.
De gekende processen die in het gebied reeds lopen en/of afgerond zijn, zijn de basis voor de
afbakeningsvoorstellen. Het proces van ANB voor de uitbreiding van de Meikensbossen is
voor ons één van de bepalende processen in het gebied en moet in de toekomst volwaardige
mogelijkheden krijgen om uit te groeien tot nieuwe pool voor recreatie en natuur.
Al jaren werken wij mee aan de uitbreiding van het Meikensbos, o.a. door bebossingsprojecten op
onze Dag van de Natuur. Zo is in 2011 in totaal 9 ha bos aangeplant door meer dan 100
vrijwilligers. Dit gebeurde in samenwerking met de Gezinsbond en de gemeente Dentergem, wat
bewijst dat er een draagvlak is voor uitbreiding is in de streek. Het domein is momenteel voor 46,5
ha in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. Een 40-tal ha is intussen ingericht als bos en
eind 2011 hielpen wij ook mee aan het plechtige openingsfeest van het bos met meer dan 800
deelnemers.
Natuurpunt De Torenvalk staat achter de doelstelling om het bos te laten uitbreiden met 70 ha,
zoals ANB voorstelt. De behoefte aan bos in onze regio, als stadsbos voor Tielt-Dentergem, voor
recreatie en verhoging van de biodiversiteit, als waterbuffer en luchtzuiveraar, is immers reëel.
Omdat het nieuwe bos aansluit bij het van oudsher bestaande “Vijversbos” met zijn waardevolle
bosflora, komt ook in het nieuw aangelegde bos reeds waardevolle flora en fauna voor. Daar er
heel wat paden aangelegd worden voor diverse recreanten in het gebied, is een bos van een
zekere grootte noodzakelijk omwille van het bewaren van de noodzakelijke stilte als voorwaarde
voor behoud van de natuurwaarden. Zo is de toegankelijkheid aangepast geweest aan
bijvoorbeeld het voorkomen van een kleine reigerkolonie. De “passief” recreatieve functie dient
steeds rekening te houden met de ecologische draagkracht.
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Belangrijke kanttekening is dat de bosuitbreiding zoveel mogelijk moet rekening
houden met de bestaande landbouwbedrijven. ANB koopt steeds te bebossen landbouwgrond aan
in der minne, en er wordt gekeken of er uitruilmogelijkheden zijn voor de getroffen landbouwers.
Bovendien zal de bosuitbreiding zoveel mogelijk in één blok gerealiseerd worden. Uiteraard dient
hier ook rekening gehouden met landbouwers die geen opvolger hebben.
In het gebied moet ook rekening gehouden worden met landbouwgrond in bezit bij nietlandbouwers, o.a. paardenhouders, privé-eigenaars met grote tuinen.
Naast de kwalitatieve bosuitbreiding nabij de Meikensbossen, dient er voldoende aandacht te gaan
naar het vrijwaren van het waardevolle reliëfelement Poelberg en de omliggende
erfgoedwaarden, en het herstel van ecologische en landschappelijke waarden verweven met de
landbouw.
Het landschap van de Poelberg en omgeving bezit zowel natuurwetenschappelijke waarde,
historische waarde, esthetische waarde, sociaal-culturele als ruimtelijk-structurerende waarde. Dit
blijkt duidelijk uit de voorlopige vaststelling van de Ankerplaats Poelberg-Meikensbossen. Het
ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden.
Doelstelling is o.a. het behoud van de Poelbergmolen en omgeving als gaaf landschap. Behoud
van de wijdse panoramische zichten op de Mandel- en Leievallei en het plateau van Tielt. Het
vermijden van verdere versnippering door infrastructuur en verspreiding van vestigingen.
Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor zoals dreven, houtkanten,
hagen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, beken, sloten en poelen, die het behouden waarden
zijn, en versterkt kunnen worden. O.a. tussen de stadskern van Tielt en de Poelberg kan langs de
Kapelrijmeersen dit netwerk van KLE versterkt worden.
Bouwvrije gebieden dienen niet alleen voorzien te worden om landschappelijke zichten rond de
Poelberg te vrijwaren, maar ook om overstromingsgevoelige gebieden te vrijwaren van bebouwing.
De ontwikkeling van ecologisch waardevolle natte graslanden of ruigten in de beekvalleien kan
gekoppeld worden aan het realiseren van een waterbeheerfunctie in de overstromingsgevoelige
gebieden. Dit geldt voornamelijk voor de Kapelrijmeersen.
Sinds kort is het samenwerkingsproject “Re-creation of the landscape” ingediend door de
plaatselijke groep van Leader Tielts Plateau goedgekeurd. In het kader van de samenwerking
tussen de Plaatselijke Groepen ‘Leader Tielts Plateau’, ‘Leader Westhoek’ en de Poolse
Leadergroep ‘BLGD’ (Provincie Lubelskie), zal een landschapsconsulent voor het gedeelte binnen
het Leadergebied Tielts Plateau voor drie jaar werken in het gebied Poelberg-Meikensbossen.
De werking zal zowel het versterken van kleine landschapselementen omvatten, als de
inventarisatie van trage wegen in het gebied, het vooropstellen van bepaalde doelsoorten en het
educatieve luik hieromtrent uitwerken. Het project wordt gedragen door alle actoren in het gebied
(stad Tielt, gemeente Dentergem, Provinciale gebiedswerking, landbouwvertegenwoordigers,
vertegenwoordigers vanuit recreatie,…). Het is de bedoeling om op basis van vrijwilligheid te
werken, het Leader project zal zich dus enten op de ontwikkelingen die in het gebied gaande zijn.
Wij hopen dat zowel natuurverenigingen, landbouwers, als recreanten in onderling overleg de
krijtlijnen mee mogen helpen uittekenen binnen dit unieke gebied Poelberg-Meikensbossen.
Met vriendelijke groeten,
Namens Natuurpunt De Torenvalk vzw
Martine Langen, Beleidsmedewerker
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