
Terugblik op 2019



Een hart voor bos

Meer dan bomen planten
Bosgroepen Oost-Vlaanderen telt nu 2500 leden die samen 
meer dan 7600 ha bos beheren. In 2019 werden er 80 859 
bomen en struiken geplant, goed voor 36,3 ha. Daarvan is 
4,36 ha nieuw bos. Dit komt de natuur en het klimaat zeker ten 
goede. Ook belangrijk voor de biodiversiteit is de aanleg van 
bosranden en poelen. Het voorbije jaar werd maar liefst 4 km 
bosrand aangelegd, onder andere met de steun van Provincie 
Oost-Vlaanderen, en legden we 8 poelen aan. 

Houtverkoop  
Ook dit jaar organiseerden we een houtverkoop op stam om 
de nodige bosbeheerwerken uitgevoerd te krijgen. Het hout is 
grotendeels afkomstig van omvormingsprojecten en dunningen 
uit lokale bossen. In totaal werd bijna 8000 m³ hout verkocht, 
hoofdzakelijk voor industriële doeleinden maar ook als brand-
hout. Een opvallend fenomeen in 2019 was de aantasting van 
veel van onze naaldbossen door de letterzetter.

Samen sterk
De meeste leden bezitten minder dan 1 ha bos maar samen 
gaat het toch om meer dan de helft van de Oost-Vlaamse 
bossen. Onze bosbeheerders gaven het voorbije jaar advies op 
maat na een bezoek aan 580 boseigenaars en vroegen voor 
hen 220 subsidies en vergunningen aan. We bundelden de 
noden van verschillende leden en lieten onrendabele beheer-
werken uitvoeren voor in totaal 99 ha. 

Op stap
Het voorbije jaar organiseerden we heel wat vormingen en 
excursies, gaande van een workshop kwaliteitshout tot een 
vlinderwandeling en fietstocht langs recente Bosgroeprealisa-
ties. Het ideale moment voor onze leden om bij te leren en te 
netwerken.



Bosgroepen Oost-Vlaanderen is de verzameling van 3 vzw’s: 
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Bosgroep Midden Oost-
Vlaanderen en Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.

www.bosgroepen.be
facebook/bosgroepenoostvlaanderen 
instagram/bosgroepenovl

Met de steun van

Op Dag van de Boseigenaar 
hielpen 80 vrijwilligers mee
om 2000 bomen te planten 
bij Ruut en Meyke, die met onze 
hulp hun terrein in Horebeke 
stap voor stap groener maken. 
Leden en buurtbewoners 
genoten van het wroeten in de 
aarde en de geleide wandeling. 
Op Dag van de Boseigenaar zetten 
we particuliere eigenaars in de kijker 
die zorgen voor bosuitbreiding en het 
duurzaam beheer van hun bos. 


