Partners voor
uw succesvolle
(her)bebossing
Vlaanderen

Wanneer u een verjongingsingreep van uw bos in het vooruitzicht
hebt en u maakt voor de herbebossing gebruik van plantsoen,
is het goed mogelijk dat u door alle wetgeving, subsidies,
mogelijkheden etc. door de bomen het bos niet meer ziet.
Wie kan ik aanspreken voor assistentie? Wie kan mij helpen met planten?
Hoe verzorg ik mijn jonge aanplant? Dergelijke vragen stelt u het best aan de
professionals. In dit overzicht vindt u de bekende aanspreekpunten die u zoekt.

Blijf niet op uw eigen houtje werken, contacteer hen!

Forêt Pro Bos
Forêt Pro Bos

ondersteunt
herbebossing
in Vlaanderen

PEFC - gecertificeerd

Dit product komt uit
duurzaam beheerd
bos en gecontroleerde
bronnen.
PEFC/07-31-47/29

www.pefc.org
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Intermediair
Het Aanspreekpunt Privaat Beheer
- Natuur en Bos (APB-NB) is in 2014
opgericht door de Koepel der Vlaamse
Bosgroepen en Landelijk Vlaanderen.
Het APB-NB heeft als doel om voor de
private beheerders de rol op te nemen van
efficiënt en georganiseerd doorgeefluik
bij het vormgeven van in hoofdzaak de
Europese natuurdoelen. Het APB-NB zorgt
voor de informatievoorziening in twee
richtingen tussen de overheid en private
terreinbeheerders. Het APB-NB voorziet
daarin een dienstverlening op maat voor de
private terreinbeheerder. Het APB-NB staat
verder in voor beleidsontwikkeling, advies,
communicatie, onderzoek, begeleiding en
voorlichting

Aanspreekpunt Privaat Beheer
Natuur en Bos
Intermediair tussen de overheid en de private eigenaar.
Het APB-NB wordt ondersteund door het Agentschap
Natuur en Bos.
Diensten
• Informatievoorziening over allerhande privaat beheer
op het gebied van bos, natuur en landgoed
• Vertegenwoordiging van de private eigenaar op politiek
niveau
• Beleidsontwikkeling, advies, communicatie, onderzoek,
begeleiding en voorlichting.

Contact
Trierstraat 67 1040 Brussel
Tel : +32(0)2 217 27 40 info@privaatbeheer.be

www.privaatbeheer.be
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Beheerders
Door gezamenlijk beheer wordt op
efficiënte wijze duurzaam bosbeheer
nagestreefd in het versnipperde
Vlaamse bos.
Alle boseigenaren kunnen een beroep
doen op de Bosgroepen en de KBBM.
Door het overkoepelend beheer kunnen
zij de houtoogst goedkoper organiseren
en verkopen. Hierdoor profiteren ook de
eigenaren, bijvoorbeeld van voordelige
aankopen van plantsoen. Beide organisaties
bieden verschillende diensten aan
hun leden, zoals de opmaak van een
beheerplan, persoonlijk advies of hulp bij
certificering en hebben goede banden
met belangenorganisaties, overheid en
houtverwerkende industrie.
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De Vlaamse Bosgroepen

De vzw Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) heeft als doel de promotie

De 18 Vlaamse Bosgroepen zijn de referenties voor
privé-bos : het zijn vzw’s die de private boseigenaars
ondersteunen bij het beheer van hun bos. Elke
boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de
bosgroepen. Het doel: meer en beter bos in Vlaanderen.

van de kwaliteit van de bosbouw in particuliere bossen.
Het biedt een voortgezette opleiding van de particuliere
boseigenaren aan en biedt hen aangepaste diensten aan,
op basis van zijn expertise en zijn terreinervaring.

Diensten voor leden

Diensten voor leden

• Informatieverspreiding
naar de boseigenaar

• Assistentie met betaalbare bosarbeid

• Advies aan de eigenaar, op maat van
ieder bos

• Vorming en cursussen
voor leden

•H
 ulp bij de bosadministratie

• Vormen van een
netwerk van en voor
private eigenaren

•C
 oördinatie van beheerwerken

• Opleidingen voor boseigenaren over verschillende aspecten van bosbeheer (veldtrainingen,
studiereizen, conferenties…). De opleiding
staat de eigenaar toe om
autonomie in zijn beslissingen over bosbeheer
te verwerven en brengt
hem de basis om hem in
staat om zichzelf indien

gewenst, een deel van het
werk op zijn eigendom te
verrichten.
• Silva Belgica nieuwsblad
en technische informaties
voor eigenaren
• BA en brandverzekering
• Leden van Landelijk
Vlaanderen zijn automatisch lid van de KBBM

Contact
Contact (hoofdkantoor)
PAC Het Zuid- W. Wilsonplein 2 9000 Gent
Tel : +32(0)9 267 78 65 koepel@bosgroepen.be

www.bosgroepen.be

Galerie du centre, bloc 2 – bus 289
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 223 07 66
info@srfb-kbbm.be

www.kbbm.be/nl
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Belangenbehartigers
Landelijk Vlaanderen (LV) is een
belangenorganisatie die ijvert voor de
bevordering van het ondernemerschap
van de landeigenaar-en beheerder op het
Vlaamse platteland.
LV ondersteunt de privé landbeheerder,
die een belangrijke sleutel vormt in het
dynamische en aantrekkelijke platteland
in het sterk verstedelijkt Vlaanderen. In de
laatste jaren werd het privaat beheer beter
aanvaard en erkend zodat nu Landelijk
Vlaanderen actief betrokken is in het overleg
met de overheid, over de verschillende
beleidsmateries.
BOS+ is een Vlaamse organisatie die zich
specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos
en meer bos in Vlaanderen en de wereld.
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Landelijk Vlaanderen

BOS+

Vereniging en belangenorganisatie voor land,
bos en natuureigenaars.

Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet
voor bosbehoud, beter bos en meer bos in
Vlaanderen en de wereld

Diensten voor leden
• IJvert voor de belangen
van het privaat ondernemerschap
• Ondersteunt de privé
landbeheerder, die een
belangrijke sleutel vormt
in het dynamische en aantrekkelijke platteland
• Neemt actief deel als partner aan het Natura 2000
verhaal en het IHD-proces.
• Vertegenwoordigd de
private eigenaar bij de
overheid op gebied van

bos, natuur, ruimtelijke
ordening, waterbeleid,
erfgoed, federale regelgeving & landbouw – en
plattelandsontwikkeling
• Informeert haar leden over
nieuwe wetten, decreten, ontwikkelingen en
activiteiten via de website,
infodagen, excursies,
nieuwsbrieven én de recent vernieuwde ledenbladen: “De Landeigenaar” en
“Silva Belgica”

DiensteN
• Informeert en sensibiliseert ondernemingen
en middenveld over
het maatschappelijk
belang van bomen en
bossen
• Realiseert acties op het
terrein met een dubbel doel: duurzame
lokale ontwikkeling
én behoud, duurzaam
beheer, herstel of

uitbreiding van bos.
•Z
 et in op capaciteitsversterking van
bosbeheerders met
het oog op duurzaam
multifunctioneel bosen natuurbeheer.
•D
 raagt bij tot meer
maatschappelijke
waardering van bomen en bos

Contact

Contact

Trierstraat 67 1040 Brussel
Tel : +32(0)2 217 27 40 info@landelijkvlaanderen.be

Geraardsbergsesteenweg 267 9090 Gontrode
Tel : +32 (0)9 264 90 50 info@bosplus.be

www.landelijk.vlaanderen

www.bosplus.be
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Boomkwekers
Bosboomtelers van Vlaanderen
(Onderdeel van AVBS).
DiensteN
• Vermeerderen en veredelen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Contact
Denen 157 9080 Lochristi
Tel : +32(0)9 326 72 10 info@avbs.be

© SRFB

www.avbs.be
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Houtverwerking
Nationale Unie Houtsector (NUHOS).
Groepeert de sectoren van bosuitbating en houthandel.
De Vlaamse tak is RUHOS (Regionale Unie Houtsector).
DiensteN
• Houtinformatiecentrum
• Portaal van de houthandel
• Vertegenwoordiging van de houthandel en bosuitbating

Contact
Birminghamstraat 225 / Bus 4 1070 Brussel
Tel : +32 2 229 32 60 info@unebo.be

www.nuhos.be
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Overheid
De Vlaamse Overheid is een
belangrijke partner bij het
realiseren van bebossings- en
herbebossingsprojecten.
Niet alleen moet zij de vergunningen
en beheerplannen goedkeuren, zij
kan de eigenaar ook ondersteunen
met kennis en kunde via haar
Agentschappen.
Het Agentschap Natuur en Bos is
belast met het beheer van de bos- en
natuurgebieden in eigendom van de
Vlaamse Overheid.
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Agentschap Natuur en Bos

Inverde

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap
van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud,
de bescherming en de ontwikkeling van natuur. Het
agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren
en het versterken van natuur samen met alle partners.

Inverde biedt kwaliteitsvolle opleidingen over bos-,
groen- en natuurbeheer. Ons aanbod heeft voor elk
wat wils, van de professionele natuurbeheerder tot de
vrijetijdsnatuurliefhebber. Veiligheid en diepgaande
kennis staan centraal in al onze opleidingen.

DiensteN

DiensteN

• Het Agentschap voor Natuur en Bos draagt bij tot de verhoging van de biodiversiteit in Vlaanderen

• Informatieontwikkeling en verspreiding

• Het Agentschap voor Natuur en Bos verhoogt de beleving
van natuur

• Opleidingen op gebied van bos, natuur en groen

• Het Agentschap voor Natuur en Bos benut de (economische)
waarde van natuur en maakt ze zichtbaar voor de maatschappij

Contact

Contact

Koning Albert II-Laan 20 bus 8 1000 Brussel
Tel : +32(0)2 553 81 02 Anb@vlaanderen.be

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 22 1000 Brussel
Tel : +32(0)2 658 24 94 info@inverde.be

www.natuurenbos.be

www.inverde.be
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INBO

AGROFORESTRY VLAANDEREN

Het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur
en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO
verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het
beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.

Het consortium Agroforestry in Vlaanderen
verricht onderzoek naar, faciliteert toepassing
van en verspreidt kennis over agroforestry of
boslandbouw.

DiensteN

DiensteN

• Ondersteund actoren binnen de open ruimte met
wetenschappelijk onderzoek

• Ondersteunt landbouwers, landeigenaars…
bij de implementatie van agroforestry

• Ondersteund beleidsmakers met wetenschappelijk
onderzoek

• Ondersteunt beleidsmakers met wetenschappelijk
onderzoek en praktijkervaring

• Stelt gegevens ter beschikking als open data

• Biedt informatie, opleidingen en excursies aan rond
agroforestry

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK
Contact

Contact

Kliniekstraat 25 1070 Brussel
Tel : +32(0)2 525 02 00

info@agroforestryvlaanderen.be

www.inbo.be

www.agroforestryvlaanderen.be
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Steun bij het planten
De Vlaamse Bosgroepen assisteren eigenaren
bij hun plantacties. Dit kunnen bijvoorbeeld
beplantingen zijn in het kader van bebossing
of herbebossing, boscompensatie of de
aanplant van landschapselementen.

Informatie kunt u vinden
bij uw locale bosgroep
Tel : +32(0)9 267 78 65
koepel@bosgroepen.be

© CNPF

www.bosgroepen.be
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Bebossen kan in Vlaanderen via verschillende wegen.
Onderstaande tabellen geven een aantal mogelijkheden weer.
Voor meer informatie contacteert u uw Bosgroep.

Wat

Bestemming

Voorwaarden

Kader

Betaling

Projectoproep
Aankoop van gronden voor bebossing

• Bos
• Overig groen
• Reservaat en natuur
• Of opgenomen in voorontwerp RUP met principeakkoord voor die bestemmingen
• Of in SBZ (IHD)

• Perceel nog niet in eigendom van de actor
• Terrein mag niet aangewend worden voor een bebossing ter compensatie van een ontbossing
• Voorkeur: realisatie stadsrandbossen, speelbossen,
versterken van lokale bosuitbreidingsinitatieven, SBZ,
soortenbescherming, groene rand rond Brussel
• Na bebossing = bos! (BHP en TR)

Projectoproep
aankoop voor
gronden voor
bebossing
+ info over
bebossen

• De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximumsubsidie
van 2,5 €/m²
• Via aankoopakte
• Leveringsdocumenten van het plantgoed

Wat

Voorwaarden

Betaling

10 miljoen bomen
BOS+
Bebossing, herbebossing en ecologisch
bosbeheer

(Her)bebossing
• Nieuw bos in Vlaanderen of herbebossing waarbij een ecologische meerwaarde wordt gecreëerd
• Minstens 2.000 boompjes per ha.
• Oppervlakte per dossier moet minstens 0,5 ha.

(Her)bebossing
Financiële steun voor de eigenaar: tegemoetkoming voor de bosgroep
voor de taken die ze uitvoeren: € 2.700 te verdelen over bosgroep en
eigenaar.
Voor details verdeling, zie spelregels:
www.bosplus.be/nl/10-miljoen-bomen-website/voor-grondeigenaars

Wat

Bestemming Voorwaarden

Betaling

Subsidie van de KBBM
De financiële steun
komt van private bedrijven die de aanplantingen sponsoren.

Bebossing en herbebossing in privaat
eigendom van leden
van Landelijk Vlaanderen, NTF of KBBM

• De steun is 1000 €/ha, met een maximum van 1000 € per
aanvrager.
• De volledige beschrijving van condities en procedures vindt
u in het formulier:
www.srfb.be/sites/default/files/Dossier_Aides_Plantations_KBBM_NL.pdf

• De regeneratie slaat op een minimale oppervlakte van 50 are.
• Bij de regeneratie van naaldbomen moet minimaal 10% van
de geregenereerde oppervlakte uit loofbomen bestaan.
• De dichtheid van aanplanting bedraagt minimaal 600 stuks/
ha en maximaal 2.500 stuks/ha, met uitzondering van de
populierenteelt en de agrobosbouw.
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Wat

Voorwaarden

Betaling

Subsidie bebossen
Vlaams Gewest
Aanleg van een
bos met inheemse
soorten, eventueel
gecombineerd met
populier

• Min. 0,5 ha. Deze verlaagt tot 0,25 ha als de bebossing aansluit bij bestaand bos en dient als bosrandontwikkeling (opp. kan bestaan uit deeloppervlaktes van min. 0,1 ha, binnen straal van 1km)
• min. 2 boom- of struiksoorten, en vanaf 1ha min. 3 soorten
• Geen vaste plantverbanden en stamtallen.
• Vlaksgewijze aanplant of via kloempen
• Zuivere NV > enkel subsidie voor wildbescherming
• Er wordt gewerkt met een selectieprocedure. Voldoen aan de voorwaarden is geen garantie op
goedkeuring van dossier
• Je moet 4 jaar na aanvraag tot uitbetaling van de 1ste schijf een goedgekeurd beheerplan hebben

• 3500 €/ha.
• Bij plantgoed aanbevolen herkomst, wordt het
subsidiebedrag verhoogd: (aantal planten van
aanbevolen herkomst/aantal planten) x aantal
hectare x 250€.
• Subsidie voor individuele wildbescherming
bedraagt 0,65€ per apart beschermingsstuk

Wat

Bestemming

Kader

Betaling

Compensatiebebossing

• Groengebied, parkgebied, buffergebied,
bosgebied, bosuitbreidingsgebied,
natuurontwikkelingsgebied, recreatiegebied, agrarisch gebied in de ruime zin, of
gebied voor gemeenschaps- en openbare
nutsvoorzieningen of een met een van
die zones vergelijkbaar gebied.
• Woon- of industriegebied komen niet in
aanmerking

Om het bosareaal in Vlaanderen niet
te laten dalen moet een ontbossing
gecompenseerd worden met een bebossing. Een ontbosser kan dit doen
“in natura” door samen te werken met
een bebosser. Een ontbosser kan ook
geld storten in het boscompensatiefonds, van waaruit bebossingsacties
worden gesubsidieerd.

• Als bebosser kan je voor de bebossing “in natura” tot max.
3,49 €/m krijgen via onderhandelingen met een ontbosser. Hoe
‘de markt’ zal reageren is moeilijk te voorspellen. Kan zijn dat de
prijzen die bebossers krijgen van ontbossers nog even stabiel
blijven of langzaam stijgen... Voor meer informatie kijk je op
www.boscompenseren.be
• De gelden uit het boscompensatiefonds komen ter beschikking
via de projectoproep “aankoop van gronden voor bebossing”.

Bepalingen
• Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het College van
Burgemeester en Schepenen (Veldwetboek art. 35 bis § 5). Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.
• Het Schepencollege moet deze vergunning verlenen binnen de 30 dagen na de indiening van de aanvraag. Neemt het college binnen 30 dagen geen
beslissing, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.

Vragen omtrent (her)bebossing?

Contacteer het aanspreekpunt
info@privaatbeheer.be

+32(0)2 217 27 40

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Forêt Pro Bos

