www.bosgroepen.be/aanplant-en-opvolging-2

4. Mijn bos is aangeplant… wat nu?
Controleer op sterfte in de eerste jaren. Neem in
overweging om afgestorven planten te vervangen
bij ca. 20% uitval. Een beetje onkruid hoort bij de
natuur. Maaien is eigenlijk pas nodig als de toppen
van de jonge boompjes overgroeid raken. Vergeet
zeker ook niet om de wildbeschermingen te
controleren.

De Bosgroepen
Wist u dat in Vlaanderen meer dan 60% van de bossen
in privaat eigendom is? En dit verdeeld over vele
10.000-en eigenaars. Private boseigenaars kunnen
vrijblijvend beroep doen op de expertise van de
Bosgroepen, voor persoonlijk advies én praktische
ondersteuning bij het duurzaam beheer van hun bos.
Zo maken we samen werk van gezonde bossen
met een hoge natuurwaarde, waardevol
hout en tal van ontspanningsmogelijkheden.

Het verdere beheer bepaalt u zelf op basis van uw
doelstellingen. Eenmaal de boompjes goed
beginnen te groeien kunt u eventueel dubbele
toppen wegsnoeien. Na 10 à 20 jaar is het misschien
tijd voor een eerste dunning om de mooiste bomen
ruimte te geven.

5. Een bos planten, hoeveel kost me dat?
De prijs wordt bepaald door vele factoren. De
gemiddelde kost voor de aanleg van 1 ha bos ligt
tussen de 5.000 à 15.000 euro/ha.
Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor het
aanplanten en beheren van bossen. De huidige
Vlaamse bebossingssubsidie bedraagt 25.000
euro/ha. Vraag persoonlijk advies of kijk alvast even
op www.bosgroepen.be/financiering.

6. Wie kan mij helpen?
De Bosgroep adviseert, begeleidt én ondersteunt
uw initiatief. Contacteer uw lokale Bosgroep! We
helpen u graag vrijblijvend verder.

Bosgroep Houtland vzw
Tillegemstraat 81, 8200 Brugge
050 40 70 23 — bosgroephoutland@west-vlaanderen.be
Ondernemingsnr.: 0866.482.291 / RPR Gent, afdeling Brugge

Bosgroep IJzer & Leie vzw
Vaartstraat 7, 8902 Ieper (Zillebeke)
057 23 08 46 — ijzerenleie@bosgroepen.be
Ondernemingsnr.: 0816.706.346 / RPR Gent, afdeling Ieper
www.bosgroepen.be
West-Vlaamse Bosgroepen

Verantwoordelijke uitgever: Albert de Busschere, Bosgroep Houtland vzw, Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels Brugge

De eigenlijke aanplant gebeurt tijdens de wintermaanden (november-maart). Steekt u zelf de spade
in de grond? Samen met vrienden, familie of kennissen? Of laat u uw bos aanplanten door een gespecialiseerd aannemer of via een publieke plantactie?

© Erwin Derous
WIJ HE L P E N U BIJ D E R E A L ISAT IE
VA N U W BO SD R O O M

Plant vandaag mee
aan de bossen
van morgen

Vlaanderen hoort tot de meest bosarme regio’s van
West-Europa… slechts 10% bos. In West-Vlaanderen
moeten we het zelfs met nog een pak minder stellen:
net geen 2,5% bos!

© Erwin Derous

Bosarm Vlaanderen?!

2. Welke bomen plant ik aan?
Kies voor standplaatsgeschikte - bij voorkeur
inheemse - soorten, deze zijn aangepast aan de
plaatselijke groeiomstandigheden en geven de
beste kans op slagen.
Ga voor diversiteit. Een divers bos is gezond en
veerkrachtig. Plant een mix van boomsoorten, denk
ook aan bosranden met bloem- en besdragende
struiken. Is er een geschikte plek voor een poel?

Hoge maatschappelijke nood!!
Meer dan ooit hebben we bossen nodig: voor ontspanning, voor een gezonde leefomgeving, voor het
beschermen van onze biodiversiteit en in de strijd
tegen klimaatverandering. Bossen leveren ons ook
de waardevolle grondstof hout.
Bossen hebben ons dus heel wat te bieden, zowel
voor ons als voor onze kinderen en kleinkinderen.

Meer bos voor Vlaanderen!
De Vlaamse regering gaat voor een heuse bosinhaalbeweging. Het bosuitbreidingsplan “Meer bos voor
Vlaanderen” heeft als ambitieuze doelstelling:

Van idee tot gezond bos

U speelt met het idee om een bos aan te planten?
Super! Leuk om te horen.
Vermoedelijk komen onmiddellijk ook heel wat vragen
bij u op…

4.000 ha extra bos tegen 2024

1. Mag ik mijn grond bebossen?

10.000 ha extra bos tegen 2030

U dient met een aantal wettelijke aspecten rekening te
houden.
Afhankelijk van de ruimtelijke bestemming - of eventuele specifieke beschermingsstatuten - op uw grond zijn
bepaalde vergunningen of toelatingen vereist. Zo is in
agrarisch gebied steeds een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig. Indien u bestaande natuur - zoals weilanden of houtkanten - wil omvormen naar bos
is vaak een omgevingsvergunning nodig.

De bosalliantie - een uniek samenwerkingsverband
tussen overheden en verenigingen - zet zich in om dit
doel te realiseren. De Bosgroepen zijn lid van deze
alliantie en hebben als taak om privégrondeigenaars
te helpen bij hun bebossingsplannen.

Hou ook rekening met de wettelijke plantafstanden
t.o.v. de perceelsgrenzen.
Vraag dus steeds advies op uw maat!
www.bosgroepen.be/mag-ik-bebossen

Soortenkeuze gemaakt? Bepaal hoe u wilt aanplanten. U kunt ervoor opteren uw perceel vlakdekkend
te beplanten, bv. in een plantverband van 2m x 2m.
Kiest u voor groepenbeplanting (“kloempen”), plant
dan verspreid over het perceel groepen bomen aan.
In de open ruimte zal de natuur zich spontaan
ontwikkelen.
Of misschien verkiest u wel om niets te doen en uw
perceel volledig natuurlijk te laten verbossen.

3. Bos planten, hoe doe ik dat?
Hou rekening met eventuele voorbereidende
werken. Is het nodig om het terrein te maaien of
frezen? Moet het jonge plantgoed beschermd
worden tegen wildvraat? Maak een goede afweging, want zowel grondwerken als wildbescherming
zorgen voor een serieuze meerkost!
Alles voorbereid?
Planten maar!

