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BOS COMPENSEREN: MEER MOGELIJKHEDEN DAN JE DENKT 
 
Als de overheid zelf gronden moet verwerven voor de nodige boscompensaties, blijkt dit 
vaak traag te gaan en duur uit te vallen. Hierdoor dreigen vergunde ontbossingen moeilijk 
of onvoldoende gecompenseerd te worden. Particuliere eigenaars daarentegen kunnen 
veelal sneller en in verhouding met de ontboste oppervlakte voor boscompensatie zorgen. 
Het grote netwerk van 13.000 boseigenaars die de bosgroepen tellen, biedt hierbij een 
belangrijke troef.  
 
Vorig jaar kaartte de Koepel van de Vlaamse Bosgroepen al aan dat bosuitbreiding in 
Vlaanderen stagneert. Zo stelden ze vast dat er bij hun leden in 2018 ruim 160 voetbalvelden 
klaarstonden om te bebossen en werd er gepleit voor een betere subsidieregeling gericht op 
effectieve bosuitbreiding (zie persbericht). Maar ook de boscompensatie loopt achterstand 
op. Op dit moment wacht iemand die een bos wil planten, tot iemand anders een bos kapt. 
Die ontbosser betaalt immers een vergoeding om een compensatiebos aan te leggen. Deze 
vergoeding dekt een deel van het grondwaardeverlies van een bebosser. Wanneer deze 
vergoeding naar het boscompensatiefonds gaat, blijkt de realisatie van een nieuw bos zeer 
moeizaam te verlopen. Wanneer echter deze vergoeding rechtstreeks naar een mogelijke 
bebosser gaat, wordt het nieuwe bos veel sneller aangeplant. Bovendien zal voor de 
ontbossing minstens dezelfde oppervlakte bebost worden. Deze manier van compenseren is 
duidelijk goedkoper, sneller en effectiever en kan voor elke ontbossing, dus ook kleiner dan 
3 ha, want zelden zijn de vergunde bebossingen van dergelijke oppervlakte.  
 
De vele boseigenaars die lid zijn bij de Vlaamse Bosgroepen, zijn alvast bereid om snel en 
veel te planten. Alle beschikbare percelen staan gepubliceerd op www.boscompenseren.be 
en wachten nu op een ontbosser om te kunnen beginnen met planten. Maar nog veel meer 
werk ligt er op de plank voor het realiseren van de lang beloofde 10 000 ha extra 
bosuitbreiding. Vooral hier willen de Vlaamse Bosgroepen mee aan de kar trekken. Nieuwe 
initiatieven zijn dringend nodig om de vele doelstellingen voor bossen waar te maken.   
 
 
 
 
 
 
 
Meer info? 
-------------- 
Koepel van de Vlaamse Bosgroepen 
Eric Smeets – voorzitter, koepelbosgroepen@oost-vlaanderen.be 
Jan Seynaeve – Bosgroepcoördinator, 0474/999935, 
jan.seynaeve@provincieantwerpen.be 

http://bosgroepen.be/bosuitbreiding-stagneert-terwijl-boseigenaars-klaarstaan-om-ruim-160-voetbalvelden-bos-aan-te-planten/
http://www.boscompenseren.be/


 
Wie zijn de bosgroepen? 
 
De bosgroepen zijn vzw’s die de private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun 
bos. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de bosgroepen. Men krijgt er 
advies, informatie en hulp bij de bosadministratie. Daarnaast coördineren de bosgroepen 
ook beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies. Op die manier streven ze 
naar duurzaam bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, 
recreatie en houtproductie. 
De bosgroepen zijn dé referentie voor privé-bos in Vlaanderen en vertegenwoordigen meer 
dan 13.000 leden die samen 55.000 hectare eigen bos beheren. Twee derde van deze leden 
bezit een bos dat kleiner is dan 1 ha. Dat maakt van de bosgroepen één van de belangrijkste 
spelers inzake privaat bosbeheer in Vlaanderen. 
www.bosgroepen.be 
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