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De Bosgroepen

De Bosgroepen:

• Ondersteunen boseigenaars bij het beheer van 
hun bos

• Zorgen voor meer en beter bos

• Verenigen eigenaars, beheerders en 
bosliefhebbers

Ledenvereniging: lid worden is gratis voor iedere 
boseigenaar of -liefhebber



De Bosgroepen

• Advies bij alle vragen over bosbeheer
• Technisch – wettelijk – financieel
• Hulp bij administratie: kapmachtiging, vergunningen en subsidies
• Natuurbeheerplan

• Organisatie van gegroepeerde bosbeheerwerken (oa. onrendabele boswerken, 
houtverkoop, …)

• Publicaties en opleidingen op maat

• Ondersteuning bij bebossen

Principe: eigenaar  = baas in eigen bos!



Van grond tot bos

De Bosgroep ondersteunt bij elke stap



Vergunning nodig?
Landbouw:

• Gewestplan/RUP landbouw: vergunning bij gemeente (CBS). De gemeente vraagt 
een niet-bindend advies bij Departement Landbouw en Visserij.

Natuur:

• 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).

• Verboden te wijzigen vegetatie of KLE? (holle wegen, graften, bronnen, HPG, 
vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetatie) : ontheffing 
aan te vragen bij ANB.

• Groene gewestplanbestemming (natuur, bos, park …): omgevingsvergunning 
aanvragen bij de gemeente als de vegetatie, de kleine landschapselementen, het 
reliëf of de waterhuishouding wijzigen.

Erfgoed:

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

Soms geen vergunning nodig vb. woongebied, industriegebied, akker in VEN of groene 
bestemming, …



Bebossen, wat kost dat?

Kostenposten:

• Grondwaarde –
grondwaardeverlies

• Vrij van pacht?

• Plantgoed + aanplanting

• Wildbescherming?

• Onderhoud eerste jaren

Kosten drukken:

• (deels) spontane verbossing?

• Begintoestand perceel

• Populier

• Plantverbanden



Vergoedingen en subsidies

Twee mogelijke sporen:

• Bosuitbreiding (netto extra bos)

• Boscompensatie (compenseren 
voor ontbossing)



Vergoedingen en subsidies

Bosuitbreiding 
(netto)

Boscompensatie



Vergoedingen en subsidies
Bosuitbreiding (nieuwe subsidie ANB)

• Bebossing met inheemse soorten OF populier met onderetage

• Min 75 % plantgoed handel is van aanbevolen herkomst

• Vast bedrag van 2,5 €/m2 tenzij:
• 1,96 €/m2 bij natuurlijke verbossing
• 0,54 €/m2 in geval: 

• Grond in eigendom van een bestuur (gemeente, OCMW, kerkfabriek, …)
• Grond aangekocht met subsidie overheid
• Subsidie grondwaardeverlies verkregen
• Binnen agrarisch gebied in de ruime zin en oppervlakte < 0,5 ha (aansluitend 

aan bestaand bos)

• Combinatie met vergoeding Klimaatbossenfonds Bos+ mogelijk bij > 0,5 ha

• Uitbetaling na uitvoer (en eventuele terreincontrole)

• Relatief korte doorlooptijd dossier (45 dagen + vergunningen)



Vergoedingen en subsidies

Bosuitbreiding (nieuwe subsidie ANB) - voorwaarden

• Niet in HAG (herbevestigd agrarisch gebied)

• Niet in agrarisch gebied in RUP

• Niet in industriegebied

• Agrarisch gebied: 
• > 0,5 ha of > 0,25 ha in aansluiting op bestaand bos
• min 2 kalenderjaren voorafgaand aan aanvraag niet gebruikt voor 

professionele landbouw

• Andere bestemmingen: min. 0,1 ha

• Bebossing vergund (indien nodig)

• Bebossing is geen verplichting of compensatie

Nog mogelijk onder oud systeem (2015)
Subsidie 0,35 of 0,375 €/m2 + 

eventuele extra’s



Vergoedingen en subsidies
Boscompensatie 

Ontbosser moet compenseren voor bos dat gekapt wordt

• Financieel: bosbehoudsbijdrage 3,7 €/m2

• In natura: bebossen op andere locatie (eigen terrein of bij derde)

Overeenkomst op te stellen met ontbosser

• Niet in woon- of industriegebied, HAG wel maar toekomst onzeker

• Geen minimale oppervlakte

• Markt speelt 

• Bosgroep via Colimbo
• Eigenaar krijgt 90 % van onderhandelde bedrag
• Standaard 3,33 €/m2

• Langere wachttijd – moeilijker exact te voorspellen

• Uitbetaling bedrag en bebossing binnen 2 jaar hierna + terreincontrole ANB



Vergoedingen en subsidies
Bos levert meer op dan vergoedingen alleen:

• “Een plek om te ontspannen en te genieten”

• “(kwaliteits)hout als hernieuwbare grondstof”

• “Een beter habitat voor het wild”

• “Voor de kinderen, om te ravotten en kampen te 
bouwen”

• “Als buffer tegen het lawaai van de weg”

• “Zelf brandhout produceren voor mijn spekkachel”

• “Als deel van het duurzaamheidsbeleid van mijn 
bedrijf”

Bos levert al deze diensten … en levert rendement 
maar niet steeds gemakkelijk in geld uit te drukken

Bosbeheer als investering op lange termijn



Voorbeeldcase te bebossen terrein



Voorbeeldcase te bebossen terrein

Uitgangssituatie:

• Perceel van 0,69 ha, reeds in eigendom privé-eigenaar

• Vrij van pacht. Eigenaar = hobby-landbouwer

• Grasland in beekvallei, grenst aan bestaand bos

• BWK: hp = soortenarm permanent cultuurgrasland

• Gewestplan = natuurgebied

• Bodem: natte kleibodem

• Geen andere bescherming (VEN, Natura2000, erfgoed)



Voorbeeldcase te bebossen terrein

• Terrein geschikt voor bebossing

• Visie? Wensen eigenaar: mooi 
plekje natuur + kleinschalige 
brandhoutoogst

• Inrichtingsplan + plantaantal

• Raming kosten

• Vergunning?



Voorbeeldcase te bebossen terrein
aantal eenheidsprijs totaal

Kosten aanleg
Terreinvoorbereiding 200 €
Plantsoen, plantmaat 80/120 1280 stuks 0,9 €/stuk 1.152,00 € 
Plantwerk 1280 stuks 1 €/stuk 1.280,00 € 
Totaal kosten aanleg 2.632,00 € 

Kosten onderhoud
Vrijstelling plantsoen tijdens 
groeiseizoen 0,69 ha

1000 €/ha 
(ruwe raming!) 690,00 € 

vrijstelling 2 seizoenen nodig, tussenkomst 
Bosgroep mogelijk (70% van totaalprijs, 
maximum 1000 €/jaar)

Totaal kosten onderhoud 414,00 € 

Totaal kosten aanleg + onderhoud 3.046,00 € 



Voorbeeldcase te bebossen terrein

• Terrein geschikt voor bebossing

• Visie? Wensen eigenaar: mooi 
plekje natuur + kleinschalige 
brandhoutoogst

• Inrichtingsplan + plantaantal

• Raming kosten

• Vergunning?

• Subsidiemogelijkheden? 



Voorbeeldcase te bebossen terrein
aantal eenheidsprijs totaal

scenario A: Bosuitbreiding (subsidie 
ANB)

Subsidiebedrag 6900 m² 2,5 €/m² 17.250,00 € 

Klimaatbossenfonds Bos+ 0,69 ha 5650 €/ha 3.898,50 € 

Totaal inkomsten scenario A 21.148,50 € 

scenario B: Boscompensatie

Compensatiebedrag 6900 m² 3,294 €/m² 22.728,60 € 

Totaal inkomsten scenario B 22.728,60 € 



Voorbeeldcase te bebossen terrein

• Terrein geschikt voor bebossing

• Visie? Wensen eigenaar: mooi 
plekje natuur + kleinschalige 
brandhoutoogst

• Inrichtingsplan + plantaantal

• Raming kosten

• Vergunning?

• Subsidiemogelijkheden? 

• Totale financiële raming

BALANS KOSTEN/OPBRENGSTEN

Scenario A : bosuitbreiding (+ 
klimaatbossenfonds) 18.102,50 € 

Scenario B: boscompensatie 19.682,60 € 



Voorbeeldcase te bebossen terrein

• Terrein geschikt voor bebossing

• Visie? Wensen eigenaar: mooi 
plekje natuur + kleinschalige 
brandhoutoogst

• Inrichtingsplan + plantaantal

• Raming kosten

• Vergunning?

• Subsidiemogelijkheden? 

• Totale financiële raming

• Organisatie aanplanting

• Organisatie vrijstelling



Voorbeeldcase te bebossen terrein



Projectoproep aankoop grond om te 
bebossen
Projectoproep: jaarlijks in januari – indienen voor eind april

Met geld uit het boscompensatiefonds

Focus: 

• Natura2000/soortenbescherming

• Toegankelijk groen: stadsbossen, speelbossen, …

• Lokale bosuitbreidingsinitiatieven



Projectoproep aankoop grond om te 
bebossen

Minimaal 0,5 ha

RUP:

• Bos, reservaat en natuur → subsidie 80 % kosten, maximaal 3,5 €/m2

• Overig groen → subsidie 60 % kosten, maximaal 3,5 €/m2

• Alle andere categorieën in Natura2000 (als bos doel is) → subsidie 60 % 
kosten, maximaal 3,5 €/m2

Bebossing binnen 5 jaar na aankoop

Verplichting Natuurbeheerplan type 2 of hoger +  
toegankelijkheidsregeling

Combineerbaar met subsidie bosuitbreiding (0,54 €/m2)



Projectoproep aankoop grond om te 
bebossen
www.geopunt.be/kaart
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Vragen?

Meer info of 
terreinbezoek?



Bosgroep Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, 3010 Leuven
T ─ 016 26 76 00
E ─ info@bosgroepvlaamsbrabant.be
BE0683 509 015 – RPR Brussel
bosgroepvlaamsbrabant.be

Beheer bestaand bos Aanleg nieuw bos

Maarten Decoene Kathleen Vanhuyse
Bosconsulent regio Pajottenland & 
Zennevallei

Medewerker bosuitbreiding & 
natuurbeheerplannen

maarten.decoene@bosgroepvlaamsbrabant.be kathleen.vanhuyse@bosgroepvlaamsbrabant.be

0476/91 03 94 0471/88 98 96
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