
Investeren in bossen

Nieuwe bossen aanleggen en bestaande bossen weerbaar maken zijn een uitste-
kende zaak voor de natuur en het klimaat. Ook jouw onderneming kan daar bij 
helpen. Door te investeren in meer en betere bossen realiseer je zonder twijfel een 
belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Doordat je een zichtbare en positieve 
impact creeërt op de samenleving kan je op een unieke manier connectie maken 
met je klanten en eigen personeel. 

Het is echter een hele uitdaging om geschikte locaties te vinden waar je dergelijk 
bos kan realiseren. Door samen te werken met De Bosgroepen, heb je een partner 
met meer dan 20 jaar expertise in het aanleggen van bossen en het duurzame 
beheer ervan. De Bosgroepen doen op hun beurt beroep op een uitgebreid netwerk 
van meer dan 14 500 boseigenaars of geïnteresseerde bebossers. Dankzij jouw 
bijdrage kunnen deze eigenaars hun bosplannen eindelijk waarmaken. Een win voor 
je onderneming, de particuliere eigenaar en de maatschappij!



De Bosgroepen, experts met een hart voor bos
 
Van alle bossen in Vlaanderen is meer dan de helft in handen van particulieren. Deze 
groep ziet men vaak over het hoofd, nochtans zorgen zij op deze manier voor het groot-
ste deel van de biodiversiteit, milieukwaliteit, klimaatbeheersing en nog zoveel andere 
positieve effecten waar bossen voor instaan. Bossen zijn echter weinig rendabel en de 
boswetgeving is streng. Vaak is een gebrek aan voldoende middelen de hindernis om te 
komen tot effectieve realisatie of verbetering van het bos. 

De Bosgroepen ondersteunen deze boseigenaars met de zorg voor zijn of haar bos. We 
doen dit vanuit een respectvolle houding en op een onafhankelijke manier. Onze zorg 
start van bij de aanplant en blijft duren zolang het bos dat nodig heeft. Dankzij De Bos-
groepen wordt zo’n 60 000 ha bos in Vlaanderen beter beheerd. Door de match te 
maken tussen een particulier en jouw onderneming, helpen we in Vlaanderen meer 
nieuwe bossen realiseren en de bestaande bossen nog meer klimaatrobuust te maken.

Ons aanbod:
- Bebossing/herbebossing van een           
  perceel in je eigen regio
- Gegarandeerde nazorg zodat de      
  aanplant kan uitgroeien tot een 
  klimaatrobuust bos
- Communicatie en zichtbaarheid
- Bezoek aan het bos met mogelijkheid   
  tot infobord
- Mogelijkheid om zelf mee te planten    
  aan het bos



Er zijn twee mogelijke formules: 

Formule Eik
Je draagt bij aan nieuw bos voor 20 000 € per hectare. Je helpt de lage bosindex 
van Vlaanderen opkrikken en draagt bij aan meer bos in je eigen regio.

Formule Linde
Je draagt bij aan de opwaardering van bestaand bos voor 15 000 € per hectare. 
Je helpt beschadigde bossen herstellen en klimaatrobuust maken met stand-
plaatsgeschikte bomen.

Een plantactie is in beide formules mogelijk voor 4 000 € per hectare en kan vanaf 
een oppervlakte van 0,5 hectare.

Hoe werkt het? 
 
De Bosgroepen zoeken een geschikt perceel, als het kan zelfs dicht in 
de buurt van jouw onderneming. We maken een heldere overeenkomst 
op tussen bedrijf, eigenaar en De Bosgroepen. Hierin staan de nodige 
afspraken rond toegankelijkheid, visibiliteit, communicatie en timing. 
Als sluitstuk kan er ook een plantactie worden georganiseerd waarbij 
alle betrokken partijen welkom zijn om het bos te planten. 

Gedurende vijf jaar wordt de aanplant opgevolgd en 
ook daarna kan de eigenaar blijven beroep doen 
op kwaliteitsvolle ondersteuning van De 
Bosgroepen, zodat het bos goed beheerd wordt.
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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 wil-
len zij 4 000 ha nieuw bos realiseren tegen 2024 en 10 000 ha 
nieuw bos tegen 2030.


