
Boom zoekt bos,  
bos zoekt grond

BOSUITBREIDING

Bossen zuiveren de lucht, nemen CO2 op, zijn hotspots van biodiversiteit en 
leveren ons hout voor de toekomst. Bovendien zoeken we met z’n allen steeds 
vaker het bos op in onze vrije tijd voor sport en ontspanning. Voor een duurzame 
toekomst voor onze bossen, moeten we niet alleen investeren in de gezondheid 
van onze bossen. We moeten ook de bosoppervlakte vergroten en bosstructuren 
aan elkaar linken tot een robuust groen netwerk. Maar een nieuw bos aanleg-
gen, daar komt heel wat bij kijken.

Vergunning nodig?

Je kan niet zomaar waar je het wilt een bos aanplanten. Het is niet overal 
toegestaan en vaak heb je een vergunning, een toelating of een advies nodig. 
Dat hangt af van de ligging van het perceel. Doorgaans verloopt een aanvraag 
voor de uitbreiding van een bestaand bos vlotter dan voor een nieuw bos in een 
uitgestrekt bosarm landbouwgebied.

■   Landbouwgebied: vraag je vergunning bij de gemeente. De gemeente 
vraagt een niet-bindend advies bij Departement Landbouw en Visserij.

■   Groene gewestplanbestemming (natuur, bos, park …):  
vraag je natuurvergunning bij de gemeente als de vegetatie, de kleine 
landschapselementen, het reliëf of de waterhuishouding wijzigen.

■   Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN): hier geldt een verbod op het  
wijzigen van de vegetatie. Maar je kan een VEN-ontheffing op dat  
verbod aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

■   Beschermd landschap: vraag toelating aan het Agentschap  
Onroerend Erfgoed.

■   Andere gewestplanbestemmingen (woongebied,  
industriegebied …): geen vergunning nodig.

Bebossen, wat kost dat?

Bebossing is niet gratis. Je hebt natuurlijk de kosten van het plantgoed en  
de aanleg, maar ook het onderhoud kost vooral de eerste jaren wel wat geld. 
Hou ook rekening met de grondwaarde van het perceel, want die verandert  
als je een bos aanplant.

De kosten variëren naargelang de uitgangstoestand van het perceel, de 
bereikbaarheid, de lokale druk op de grondprijzen, de ruimtelijke bestemming 
van het perceel, de boomsoortenkeuze … Best vraag je een financiële  
schatting aan de Bosgroep Vlaams-Brabant voor jouw specifieke situatie.

Een spontane verbossing kan de kostprijs sterk drukken. Bekijk samen met  
jouw bosconsulent of dit mogelijk is op jouw perceel. 

Waarom meer bos?
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Financiële hulp
Er bestaan wel wat mogelijkheden die je financieel helpen met je bebossingsplan, zoals subsidies en sponsoring.  
Je kan je grond ook aanbieden als ‘compensatiebos’. Een eigenaar die elders een perceel ontbost, vergoedt je dan voor zijn ontbossing.

Een overzicht: 

Wat? Gewestplan- 
bestemming Voorwaarden Bedrag

Subsidie 
bebossing ANB

■   Niet in industriegebied 
■   Niet in herbevestigd agrarisch 

gebied, of in agrarisch gebied 
vastgesteld in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen

■  Min. 0,1 ha
■   Min. 0,5 ha in agrarisch gebied 
■   Min. 0,25 ha in agrarisch gebied én aansluitend bij 

bestaand bos
■   Standplaatsgeschikte inheemse soorten of populier in 

combinatie met inheemse soorten
■   De grond in agrarisch gebied mag gedurende minstens 

twee volledige kalenderjaren voorafgaand aan het 
indienen van de aanvraag niet gebruikt worden voor 
professionele land- en tuinbouwdoeleinden

■   2,5 euro/m2 voor aanplant en  
1,96 euro/m2 voor natuurlijke 
verjonging

■   0,54 euro/m2 voor openbare 
besturen of private personen met 
subsidie ANB grondwaardeverlies  
of aankoop van percelen

Subsidie 
bebossing ANB 
(2015)

Wél in herbevestigd agrarisch gebied 
en in agrarisch gebied vastgesteld in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen

■   Min. 0,5 ha
■   Min. 0,25 ha indien uitbreiding bestaand bos als bosrand
■   Standplaatsgeschikte inheemse soorten of populier in 

combinatie met inheemse soorten
■   Min. 2 soorten, vanaf 1 ha 3 soorten
■   Selectieprocedure
■   Goedgekeurd beheerplan nodig

EXTRA subsidie grondwaardeverlies mogelijk:
■   Percelen niet in herbevestigd agrarisch gebied
■   Percelen niet aangekocht met subsidies van ANB

Bedrag: extra 1,21 euro/m²

■   3500 euro/ha
■   + 250 euro/ha voor aanbevolen 

herkomst
■   + wildbescherming (0,65 euro/stuk 

voor individuele bescherming,  
0,35 euro/m voor raster)

■   Inkomenscompensatie 800 euro/ha/
jaar voor landbouwers (12 j)

Onderhoudsubsidie voor landbouwers 
85 euro/ha/jaar voor eerste 5 jaar, 
nadien 75 euro/ha/jaar

Projectoproep 
aankoop van 
gronden voor 
bebossing

■   Bos
■   Overig groen
■   Reservaat en natuur
■   Speciale Beschermingszones (SBZ)

■    Perceel nog niet in eigendom
■   Geen compensatiebebossing
■   Na bebossing beheerplan en toegankelijkheidsregeling 

nodig

 ■   60 % van aankoopprijs
■   80 % indien in bestemmingen ‘bos’ 

of ‘reservaat en natuur’
■   Max. 3,5 euro/m²

Aankoop 
gronden voor 
bebossing voor 
lokale besturen

Geen beperking

 ■   Enkel lokale besturen
■   Min. 0,1 ha 
■   Aankoop en bebossing uiterlijk 3 jaar na toekenning 

subsidie.
■   Grond mag al in bezit zijn (<1 jaar voor indiening)

 ■   75 % van aankoopprijs
■   Max. 5 euro/m²

Klimaatbossen-
fonds Bos+

N.v.t.
■   Min. 0,5 ha 
■   Nieuw bos (geen compensatie)
■   Sponsor kan vragen om plantactie te mogen organiseren

■   5650 euro/ha

Compenserende 
bebossing

Niet in woon- of industriegebied
■   Overeenkomst met ontbosser
■   Geen minimale oppervlakte

■   ± 3 euro/m²

Bosgroep Vlaams-Brabant vzw: Bossen met toekomst
De Bosgroep Vlaams-Brabant vzw helpt je bij:

De Bosgroep Vlaams-Brabant vzw adviseert je en helpt je met het uitwerken van een 
subsidiedossier, het aanplanten en de verzorging. Zoals jij het wilt, én met aandacht 
voor het economische, ecologische en sociale aspect van het bos.

      

■   De opmaak van een bebossingsplan (visie, 
inrichting, kiezen van geschikte boomsoorten)

■   Het aanvragen van de vergunning
■   Het opstellen van een financiële raming  

(kosten aanleg, kosten onderhoud, mogelijke 
opbrengsten, subsidies ...)

■   De financiering (aanvragen subsidies en/of 
sponsoring, compensatiedossiers organiseren)

■   De aanplanting (terrein plantklaar maken,  
plantsoen bestellen, plantwerk organiseren, 
eventuele plantactie organiseren, wildbescherming)

■   Het vrijstellen van de jonge boompjes (het 
selectief maaien van ongewenste begroeiing  
zodat de boompjes niet overwoekerd worden)

■   Het inboeten (het vervangen van de jonge  
bomen die de eerste jaren niet overleven)

■   Advies over het beheer en de wetgeving

bosgroepvlaamsbrabant.be
info@bosgroepvlaamsbrabant.be


