
Een sponsor voor jouw bos?

Wil je jouw stuk grond omtoveren tot een bos, of werk maken van jouw 
herbebossing? Volstaan de subsidies niet of heb je er geen recht op en zijn de 
kosten te zwaar om helemaal zelf te dragen?

De Bosgroepen willen als partner van de privé-eigenaar deze bebossingen toch 
mogelijk maken en hebben daarom een systeem van bedrijfssponsoring 
ontwikkeld. 

Als je als eigenaar instapt, krijg je een financieel duwtje in de rug om je project te 
realiseren. Het bedrijf krijgt de garantie dat een duurzaam en klimaatrobuust bos 
wordt geplant in Vlaanderen. 



Zowel bebossing als herbebossing
 
Er zijn twee formules: Eik en Linde. Bij Eik kunnen we je ondersteunen om een 
niet-bebost perceel te bebossen. Bij Linde ondersteunen we de herbebossing 
van een perceel, bijvoorbeeld na het afsterven van bomen of na een sanitaire 
kapping.

Soms wil een bedrijf mee komen planten aan jouw bos. Als eigenaar kan je 
beslissen of je dat wil of niet. 

Daarnaast zijn er mogelijk nog andere wensen die samen worden afgesproken, 
zoals (eenmalige) toegankelijkheid of het plaatsen van een infobord. 



Meer informatie?

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op. We kunnen je vragen 
verder bespreken, waarna je kan beslissen of je je wil inschrijven. Vervol-
gens zoeken wij een match met een bedrijf. Op basis van de wensen van 
dit bedrijf, kan jij als eigenaar beslissen om mee te stappen in dit traject. 
We leggen alle afspraken vast in een heldere overeenkomst.

Financieel 
 
De ondersteuning voor de eigenaar komt neer op maximum 15 000€/ha voor 
bebossing en 7 500€/ha voor herbebossing. 

Er zijn wel enkele regels:
- alle wettelijke voorwaarden voor de (her)bebossing moeten in orde zijn
- aanplanting gebeurt met standplaatsgeschikte boomsoorten
- minimum oppervlakte is 0,1 ha
- cumuleerbaar met andere subsidies zoals de aankoopsubsidie en de 
  bebossingssubsidie van de Vlaamse overheid
- nazorg van de aanplant ter waarde van 1,5 €/boom wordt pas na 5 jaar         
  uitbetaald



Koepel van Vlaamse Bosgroepen vzw 
koepel@bosgroepen.be
09 267 78 65
www.bosgroepen.be 
PAC Het Zuid -  W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent  

 

De Bosgroepen zijn een verzameling van 10 regionale vzw’s die 
boseigenaars ondersteunen bij alles wat komt kijken bij het heb-
ben of aanleggen van een bos. Samen met onze 14 500 leden 
beheren we 60 000 ha bos in Vlaanderen, meer dan de helft 
van alle bossen in Vlaanderen. Daarbij bekijken we wat op lange 
termijn het beste is voor het bos en het ecosysteem. Wij zetten 
onze expertise in opdat onze bossen al deze functies optimaal 
kunnen vervullen en hun waarde in de toekomst behouden. 

De Bosgroepen willen werk maken van meer klimaatrobuuste 
bossen. Daarnaast zijn we ook partner in de Bosalliantie, een 
uniek samenwerkingsverband tussen de Vlaamse en regionale 
overheden en de belangrijkste natuurorganisaties. Samen 
willen zij 4 000 ha nieuw bos realiseren tegen 2024 en 10 000 
ha nieuw bos tegen 2030.


