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1. INLEIDING

Een vredesbos staat symbool voor de drang naar vrede en is een signaal tegen geweld. Dit 
concept  bouwt  verder  op  de  jarenlange  traditie  van  het  aanplanten  van  vredesbomen  als 
symbool na het beëindigen van een oorlog. Een vredesbos verenigt bovendien de vredes- én 
milieuboodschap. Het Vredesbos Gent moet een plaats worden waar alle aspecten van een 
vredevolle wereld en een vredelievende samenleving aan bod kunnen komen.

Op  6  december  2007  kreeg  de  Vereniging  voor  Bos  in  Vlaanderen  vzw  (VBV)  de 
goedkeuring voor de DuLoMi-subsidieaanvraag (1) voor het project van de Vredesbossen. Dit 
project is een samenwerking met Burgemeesters voor Vrede, VBV en Friends of the Earth 
vzw (FoE). VBV en FoE zullen de komende twee jaar een aantal gemeenten begeleiden bij 
het  realiseren  van  vredesbossen  rond  "bos,  klimaat  en  vrede".  In  Gent  zet  ook  het 
Vredesoverleg Gent zijn schouders mee onder het project. 

Als start van het project focust de Stad Gent op haar engagement binnen de internationale 
campagne   “2020 Vision Campaign”  gedragen  door  de  Burgemeesters  voor  Vrede.  Deze 
campagne zet zich vanuit een  lokale, stedelijke verantwoordelijkheid in voor de afschaffing 
van alle kernwapens tegen 2020, en slaat zo een brug tussen lokaal en globaal. Wereldwijd 
telt  de  vereniging  vandaag  2,226  leden  in  129  landen.  In  Gent  hebben  zowel  voormalig 
burgemeester Frank Beke als huidig burgemeester Daniel Termont hun bereidheid getoond 
mee te willen werken aan deze campagne.

In  dit  document  is  de  “eerste  fase”  van  het  Gentse  Vredesbos,  in  het  bijzonder  het 
startmoment op 12 november 2008, uitgewerkt. VBV voorziet uiteraard de opvolging van de 
aanplant van het volledige vredesbos.

2. BOS, KLIMAAT EN VREDE 

Think globally – Denk globaal

Met  het  DuLoMi-poject  krijgen  we kansen  om globale  problemen  lokaal  aan  te  pakken. 
Dankzij dit uniek samenwerkingsverband rond het aanplanten van vredesbossen zullen we 
ongetwijfeld bijdragen aan verdere bewustwording rond de verwevenheid van leefmilieu en 
oorlog,  het  groeiende  risico  op  conflicten  door  schaarser  wordende  grondstoffen,  en  de 
noodzaak van een duurzame vrede. Duurzame ontwikkeling staat meer dan ooit op de agenda 
en  betreft  zowel  het  vreedzaam  samenleven  als  de  leefbaarheid  van  onze  planeet.
 
Het wordt steeds duidelijker dat de  moderne oorlogsvoering in onze geglobaliseerde wereld 
verbonden is met ons leefmilieu. Sinds de Eerste Wereldoorlog noteren we in toenemende 



mate  de  milieu-impact  van  moderne  oorlogsvoering.  Al  bijna  honderd  jaar  blijven  we 
bijvoorbeeld in  ons  eigen  land onontplofte  munitie  opgraven uit  de  Eerste  Wereldoorlog. 
Recenter zien we dat het gebruik van napalm of wapens met verarmd uranium grote gebieden 
voor  generaties  vergiftigden.  Ook het  gebruik  van  clustermunities  en anti-persoonsmijnen 
hebben vele natuurgebieden en landbouwarealen onveilig gemaakt voor mens en dier. 

Nucleaire hot-spots 

Burgemeesters voor Vrede krijgen met dit project  een unieke kans om in het bijzonder de 
aandacht te vestigen op de milieu-impact van de productie van kernwapens.  Kernwapens zijn 
inderdaad niet  alleen dodelijk  bij  gebruik.  Het testen van deze wapensystemen met  2.074 
kernproeven  sinds  1945  -of  gemiddeld  één  proef  om  de  10  dagen  sinds  1945-  hebben 
immense  gebieden  voor  duizenden  jaren  onleefbaar  gemaakt.  De  radioactiviteit  van  de 
atmosferische  atoomproeven  tussen  1945  en  1963  werden  tot  in  Ukkel  gemeten.  Zelfs 
wanneer we ervoor kunnen zorgen dat de komende generaties  een kernwapenvrije wereld 
erven, krijgen ze er sowieso vele tientallen radioactieve hot-spots bovenop ten gevolge van 
nucleaire  wapenlaboratoria  en  opwerking-,  verrijking-  en  andere  militaire  nucleaire 
installaties.  De opslag van kernwapens in Kleine Brogel blijven in eigen land een actuele 
bedreiging, want een "Broken Arrow" (militaire code voor ongeval met kernwapens) kan men 
nooit uitsluiten. Ondertussen zijn er nog steeds een 26,000 kernkoppen, wat volgens Hans 
Kristensen van de Federation of the Atomic Scientist gelijk is met 6,822 MT of 454,800 x de 
bom op Hiroshima. 

Een Vredesbos is vandaag meer dan ooit een signaal voor duurzame oplossingen. Dit signaal 
betreft  enerzijds   de  noodzaak  van  een  kernwapenvrije  wereld  tegen  ten  laatste  2020. 
Anderzijds focust het op  de nood aan een praktische aanpak voor de opwarming van de 
aarde,  het  vermijden  van  conflicten  rond  steeds  schaarser  wordende  grondstoffen,  een 
antwoord op de toenemende militarisering en de rol van massavernietigingswapens, én een 
oplossing voor de marginalisatie van grote delen van de wereldbevolking (2). Ook op kleinere 
schaal vergt het duurzaam en vreedzaam samenleven blijvende aandacht, niet alleen voor de 
huidige inwoners van onze stad, maar ook voor de komende generaties. 

Act locally – Handel lokaal

Het engagement van de Stad Gent in het kader van deze internationale campagne voor de 
afschaffing van alle kernwapens tegen 2020 wil geen claim leggen op de verdere hedendaagse 
en toekomstige invullingen van het Gentse Vredesbos. Het wil een startpunt zijn waarbij ook 
aandacht is voor andere aspecten van vrede.

Door te starten met Vision 2020 maken we de – noodzakelijke - brug tussen 20ste en 21ste 

eeuw.   Van  de  start  van  moderne  oorlogsvoering  met  als  triest   hoogtepunt  Hiroshima, 
Nagasaki en de meer dan 2000 kernproeven (20ste eeuw)  maken we een brug naar de 21ste 
eeuw. Het vredesbos staat symbool voor het streven naar een wereld waar steden niet langer 
gegijzeld  willen  worden  door  internationale  machtspolitiek  en  het  doelwit  vormen  voor 
militaire  strategen.  We  erven  de  steden  van  onze  voorouders  en  het  is  onze 
verantwoordelijkheid deze te vrijwaren van vernietiging voor de komende generaties. Steden 
waar ook ter  wereld mogen nooit  meer  het doelwit  vormen van kernwapens noch andere 
wapensystemen.  

Het Vredesbos wil aldus een groene, eigentijdse City Mark, Land Mark (eens geen gebouw, 
geen brug) worden met een positieve boodschap.

Vrede is een permanent pad, een permanente weg te gaan. Dat willen we ook symboliseren 
door het figuurlijk én letterlijk  pad van het 2020 Vision-concept.



Startdatum 12 november 2008 en startplaats Gentbrugse Meersen 

Tijdens het startmoment  in de Gentbrugse Meersen planten we 2 herdenkingsbomen voor 
Hiroshima en Nagasaki of 1 boom voor de stad waarvan burgemeester aanwezig is. 
Er  vlak  naast  kan  op  een  sobere  manier  een  perkje  worden  ingericht,  met  een  kleine 
“gedenksteen” met informatie (bv. voor elk jaartal  waarin kernproeven plaatsvonden).  We 
lieten ons inspireren onderstaande foto.

Een kleinschalige, intieme invulling laat toe om later volgens hetzelfde concept maar rond 
andere thema's verscheidene open plekken in het Vredesbos een invulling te geven, zonder al 
te zeer ruimte op te eisen die voor de bomen en het bos bestemd zijn. Zo zouden vanuit het 
startpunt  van  het  Vredesbos  paden/takken  kunnen vertrekken  naar  andere  aspecten  zoals: 
grondstoffen,  klimaat,  vluchtelingen,  militarisering,  pesten  op  school,  kindsoldaten, 
mensenrechten,…

Concreet zou een ontwerp voor een vredesbos er zo kunnen uitzien:
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Er  kan  ook  een  informatiepaneel  komen  rond  de  2020  Vision  Campaign  van  de 
Burgemeesters voor Vrede, mogelijks met een 2020-klok (op zonne-energie) met informatie 
over het aantal kernbommen en hun vernietigingskracht (vandaag een 26,000 kernkoppen met 
een vernietigingskracht van 454.800 x de bom op Hiroshima).

Het Vredesoverleg ziet in het Vredesbos een kans om zijn platform te verbreden, zeker door 
in te gaan op de vraag van de Stad Gent om het Vredesbos in de toekomst open te trekken 
naar de brede vredesproblematiek. Daarom wil het Vredesoverleg Gent de komende maanden 
graag  inhoudelijk  meewerken  aan  de  uitwerking  van  dit  startmoment.  Eenmaal  er  een 
overeenkomst  is  met  de  Stad  Gent  zal  het  Vredesoverleg  haar  achterban  informeren  en 
mobiliseren. 

VBV ziet  haar  inbreng zowel  inhoudelijk  als  praktisch:  het  uitwerken en  ter  beschikking 
stellen van campagnemateriaal (zowel meewerken aan het vredesluik, als het uitwerken van 
de klimaatsinsteek), hulp bij het opmaken van de infopanelen, hulp bij de verspreiding naar 
scholen/doelgroepen, hulp bij ontwerp vredesbos, concrete realisatie van de plantdag,…

Noten: 
(1) DuLoMi staat voor Duurzaam Lokaal Milieubeleid. http://www.tandemweb.be/index.php/62/

(2) Zie o.a.: Rapport "Global responses to global threats" door Oxford Research Group 
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers/globalthreats.php

http://www.tandemweb.be/index.php/62/
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers/globalthreats.php

