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ADVIES 
Natuurbeheerplan Zandbergen 

 
 

Datum: 19 december 2022        Advies-nr. JR/22/09 
 

Strekking van het advies:     
Positief mits opmerkingen 
Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 22/11/2021 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag  

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het advies werd besproken met afgevaardigden van scoutsgroep FOS De Zwaluw en voorgesteld op de bestuursvergadering 

Wie werd betrokken?  
Scoutsgroep FOS de Zwaluw 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Groendienst, Andreas Demey 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Nvt  
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
Nvt  

 

Op 12 december 2022 besprak het bestuur van de Jeugdraad het beheerplan met de 

toegankelijkheidsregeling voor het bos De Zandbergen in Wondelgem. Dit advies kwam tot stand nadat dit 

ook werd voorgelegd aan enkele leiding van scoutsgroep FOS De Zwaluw. De Jeugdraad geeft een positief 

advies mits opmerkingen. 

- Het bos biedt een unieke speelruimte aan de kinderen, jongeren en jeugdverenigingen van 

Wondelgem. We zijn dan ook blij dat dit ook in dit beheerplan wordt vastgelegd. In het verleden zag 

men lange periodes van heel weinig groenbeheer (met dan af en toe een erg ingrijpende 

beheermaatregel). We vragen echter om, wanneer ingrijpende beheerwerken nodig zijn in de vrij 

toegankelijke zone, deze af te stemmen met de naburige scoutsgroep. Zij hebben immers een heel 

goed zicht op hoe het bos gebruikt wordt en kunnen waardevolle input geven om het evenwicht 

tussen uitdagend spel en natuurbeheer te blijven bewaren. 

- De zones 5 en 6 zullen samen gebruikt worden met de vrij toegankelijke zone. De ‘ruigte’ (zone 5) 

biedt immers open speelruimte, de zone daartussen (zone 6) wordt doorkruist wanneer men naar 

zone 3 gaat. We vragen om te bekijken of deze zones ook niet kunnen ingekleurd worden als vrij 

toegankelijk, aangezien deze in de praktijk sowieso zullen gebruikt worden als speelzone. 
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Tenslotte willen we graag onze appreciatie uitdrukken naar de stadsdiensten voor de manier waarop dit plan 

tot stand kwam. Er werd uitgebreid geluisterd naar kinderen zelf en hun begeleiders, zij herkennen hun input 

in dit beheerplan. We zien dit als een heel mooi voorbeeld van de opmaak van zo’n beheerplan. 

We wensen de kinderen en jongeren, de jeugdverenigingen en de vleermuizen van Wondelgem nog veel 

spelplezier en onvergetelijke momenten in de Zandbergen toe! 

 
 
 
Namens de Jeugdraad 
  

 
 
 
 
 

Maïté Coppens 
Voorzitter 

 

 


