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Bosbeheer in Vlaanderen  
 

Sinds 2003 heeft de Vlaamse Regering het bosbeleid grondig vernieuwd. Ze 
voerde criteria in voor duurzaam bosbeheer, die een inhoudelijk 

kwaliteitsniveau bepalen voor verantwoord bosbeheer in Vlaanderen. Die 
criteria worden zowel verplicht voor alle openbare bossen, als voor alle 

andere bossen (dus ook privébossen) die in het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) liggen. Om die criteria in de praktijk te brengen, werden bosgroepen 

opgericht, nieuwe subsidies uitgewerkt en geldt het uitgebreide 
bosbeheerplan als instrument bij uitstek om de criteria te realiseren.  

 
Bossen hebben tegelijkertijd een economische, een sociaalrecreatieve en 

een ecologische functie. Om op een verantwoorde manier in te spelen op 
de wisselende behoeften heeft de Vlaamse regering een beheervisie 

uitgewerkt voor het beheer van openbare bossen. De doelstelling is om al 
deze functies op een duurzame manier met elkaar te verzoenen zonder de 

draagkracht van het ecosysteem te bedreigen. Met de beheersvisie wil de 

overheid ook een voortrekkersrol vervullen in Vlaanderen om op termijn 
alle bosbeheerders te stimuleren om de principes van de beheervisie toe te 

passen. Om die principes te realiseren en te controleren, legde de Vlaamse 
regering de criteria voor duurzaam bosbeheer (zie kader) vast die 

verplicht zijn voor alle domeinbossen, openbare bossen en bossen die in het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) gelegen zijn.  

 

De criteria voor duurzaam bosbeheer zijn ingedeeld in vijf 
groepen  
 
Groep 1. Het waarborgen van de socio-economische functies.  

 
Omvat criteria als de naleving van wettelijke regelingen, de herkenning van 

het belang van participatie, de aandacht voor recreatieve en 

cultuurhistorische elementen, en de uitbouw van scholings-, gezondheids- 
en veiligheidsvoorzieningen.  

 
Groep 2. Het waarborgen van de productie- en economische 

functies.  
 

Omvat criteria die onder meer gericht zijn op het behoud van het bos en de 
standplaatskwaliteit, de capaciteit van natuurlijke regeneratie en de 

bosbeheer- en exploitatievormen.  
 

Groep 3 en 4. Milieu  
 

Waarbij ‘milieu’ is opgevat zoals in het Decreet algemene bepalingen van 
het milieubeleid. Het betekent dus niet alleen de atmosfeer, de bodem en 

het water, maar ook de ecosystemen, de flora, de fauna en de overige 
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organismen andere dan de mens. Zo omvat groep 3 criteria voor het behoud 
en de bescherming van het milieu, met onder meer verzuring, vermesting, 

verspreiding, verwijdering, terwijl groep 4 criteria omvat voor het behoud 

en de bevordering van de biodiversiteit in bosecosystemen.  
 

Groep 5. Criteria m.b.t. planmatig en controleerbaar beheer.  
 

Omvat verschillende criteria voor het bosbeheer, waarbij een belangrijke 
rol is weggelegd voor beheerplannen en voor de implementatie daarvan. 

 

Bosbeheerplan  
 

In de praktijk zal niet elk onderdeel van een bos op ieder ogenblik aan alle 
criteria voor duurzaam bosbeheer kunnen voldoen. Via het bosbeheerplan 

wordt het totaalbeeld getoetst aan het streven naar een duurzaam 
bosbeheer. De beheermaatregelen in het beheerplan moeten aantonen dat 

de indicatoren binnen een aanvaardbare termijn en op een verantwoorde 
wijze zullen worden bereikt.  

 
Private eigenaars met een bos groter dan vijf hectare binnen het Vlaams 

Ecologisch Netwerk (VEN) en alle openbare eigenaars zijn verplicht om een 
uitgebreid bosbeheerplan op te maken.  

 
Een uitgebreid bosbeheerplan omvat gedetailleerde informatie over het bos 

(o.a. metingen van bosbouw- en vegetatieproefvlakken) en de 

beheerdoelstellingen en beheerwerken worden duidelijk omschreven zodat 
uit het beheerplan blijkt of de normen voor duurzaam bosbeheer worden 

gehaald.  
 

De overheid voorziet voor de opmaak een subsidie van minstens 200 
euro/ha, een bedrag dat stijgt naarmate meerdere boseigenaars aan 

eenzelfde beheersplan meewerken. Het uitgebreide bosbeheerplan geeft 
nog bijkomende voordelen:  

 

• de subsidiemogelijkheden nemen toe;  

 

• het bos wordt vrijgesteld van successierechten;  

 
Het uitgebreide bosbeheerplan vormt het uitgangspunt voor een vrijwillige 

toetreding tot een groepscertificeringsproject. Vandaag is 7979 ha FSC1-
gecertificeerd openbaar bos in Vlaanderen en worden door de overheid de 

mogelijkheden onderzocht voor certificering van privébos.  
 

Bosgroepen  
                                                           
1 FSC: Forest Stewardship Council 
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De bosoppervlakte in Vlaanderen is vrij beperkt én versnipperd: volgens de 

nieuwe boskartering telt Vlaanderen ongeveer 146.000 ha bos, waarvan 

naar schatting 70 % privé-eigendom is. De meeste boseigendommen zijn 
kleiner dan 1 ha. Voor de eigenaars van die kleine bosperceeltjes is het 

beheer daarvan financieel onrendabel. Een bijkomend gevolg van de 
eigendomsversnippering is de machteloosheid van de eigenaars tegen 

overrecratie, niet-geregeld bosgebruik, sluikstorters, enz. Precies om die 
grote groep van eigenaars bij het bosbeheer te betrekken, zijn in 

Vlaanderen bosgroepen opgestart. Een bosgroep is een vrijwillig 
samenwerkingsverband tussen verschillende boseigenaars, zowel openbare 

als private, waarbij alle partners op gelijke voet staan met elkaar. De 
bosgroep kan optreden als organisator van gezamenlijke beheerwerken en 

houtverkoop. Afspraken over het gemeenschappelijk inzetten van arbeiders 
en materiaal maken het uitvoeren van beheerwerken betaalbaar. De 

bosgroep kan de administratieve rompslomp voor de eigenaars aanzienlijk 
verminderen. Ook kan de eigenaar er terecht voor allerlei bosbouwkundige 

informatie, in de vorm van individueel advies, cursussen en excursies. 

Omdat ze een neutrale positie inneemt tussen overheden, eigenaars en 
bosgebruikers, is de bosgroep een geschikte plaats voor overleg tussen 

verschillende boseigenaars, natuurverenigingen en bosgebruikers. 
Afspraken rond recreatie en ecologische aspecten van het bos kunnen hier 

worden gemaakt. Ook voor het opstellen van een bovenvermeld 
bosbeheerplan kan de privéboseigenaar een beroep doen op de bosgroep. 

Momenteel zijn diverse uitgebreide beheerplannen in voorbereiding bij de 
bosgroepen.  

 

Hoe komen bosgroepen tot stand?  
 

Om de bosgroepen uit de startblokken te helpen, werden diverse 
pilootprojecten opgezet. Zodra de werking voldoende is, worden de 

oorspronkelijke pilootprojecten omgevormd tot erkende en gesubsidieerde 
bosgroepen. De aanvraag voor erkenning wordt na advies van het 

Bosbeheer ter goedkeuring aan de minister voorgelegd. De bosgroep kan 
dan voor een periode van 3 jaar voorlopig worden erkend. De definitieve 

erkenning geldt voor een periode van 6 jaar en kan altijd worden verlengd 
met een nieuwe termijn van 6 jaar. De minister kan de erkenning wel 

intrekken, van zodra wordt vastgesteld dat niet meer aan de vereisten 
wordt voldaan.  

 

Momenteel is vrijwel heel Vlaanderen afgedekt door bosgroepen 
(momenteel 18, 19e in voorbereiding), waaruit mag blijken dat de 

bosgroepen een succesvol initiatief is en het duurzaam bosbeleid in 
Vlaanderen een tastbare realiteit is.  

 

Voor meer info  
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www.anb.be  
www.bosgroepen.be  

anb@vlaanderen.be 
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