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 Vereniging (vzw) van en voor boseigenaars

 Boseigenaars: - privé én openbare

- grote én kleine bossen             

 Bestuur: meerderheid van privéboseigenaars 

 Doel: vrijwillig samenwerken aan duurzaam bosbeheer

d.w.z. gezonde en aantrekkelijke bossen 

houdbaar en interessant voor de eigenaar

evenwicht ecologie, economie, recreatie en milieu
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Algemene vergadering: 494 leden boseigenaars 

(BG Y&L: 340 leden)

Raad van Bestuur: 11 leden

 3 openbare boseigenaars: Provincie, Torhout, Oostkamp

 8 privé-boseigenaars (voorzitter: Albert de Busschere)

Personeel: 2 VTE (coördinator, ½ adm. medewerker, ½ 

projectmedewerker) 

+ Ploeg vrijwilligers!

Opgestart in oktober 2002 (BG Y&L in oktober 2007)
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BG HL: ca. 75% van de oppervlakte privaat bos is lid

Aantal Leden Oppervlakte (ha) in beheer

< 1ha 1 tot 

5ha

>5ha Totaal < 1ha 1 tot 

5ha

>5ha Totaal

Privaat 276 113 89 478 120 261 1779 2160

Openbaar 1 4 11 16 1 13 1173 1187

Totalen 277 117 100 494 121 274 2952 3347

Typen aangesloten eigendommen

 Advies aan bosbeheerders en hulp bij de bosadministratie

= o.a. 300 individuele terreinbezoeken/jaar
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 Uitvoeren van gesubsidieerde werken i.f.v. natuurherstel

- Jaarlijks bij 50 eigenaars voor 100.000 euro 

- Jaarlijks 19.000 boompjes geplant

- bosranden, exotenbestrijding, bosomvorming, bospoelen, 

open plekken, afbraak constructies,…

- 4ha bosuitbreiding/jaar 

 Organisatie van (gezamenlijke) houtverkopen

= 8.000m³ hout /jaar verkocht voor ca. 250.000 euro
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 Opmaak (gezamenlijke) bosbeheerplannen

= jaarlijks gemiddeld 20 nieuwe eigendommen in beheerplan

 Vormingsactiviteiten voor boseigenaars

= jaarlijks 5 geleide wandelingen (gem. 60 

deelnemers/wandeling), 6 cursussen, 1 daguitstap, 

driemaandelijks tijdschrift
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 Neutraal overlegorgaan

 Actieve ledenvereniging: groepsgevoel – plezier met 

bosbezit - terug gemotiveerde eigenaars

 Aanvankelijk gebiedsdekkend netwerk 19 bosgroepen in 

Vlaanderen + Koepel vzw

 Na fusies: gebiedsdekkend netwerk 11 bosgroepen + 

Koepel + samenwerking Aanspreekpunt Privaat Beheer-

Natuur en Bos

 Samen > 13.000 leden en 55.000ha bos

 Omzet houtverkopen en aantal stuks geplante bomen 

vergelijkbaar met ANB  
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Andere bosgroepen

• 65% van alle Vlaamse bossen in privaat bezit, versnipperd; 

• Eigenaars hebben weinig kennis maar groot potentieel;

• Maatschappelijk belang van privaatbos: scherm, buffer, landschap, CO2, 

water, hout, biodiversiteit, volksgezondheid, recreatie, educatie…;

• de toegevoegde waarde van bosgroepen is gebleken m.b.t. ecologische, 

economische, recreatieve en milieu bufferende functie;

• Beleid snel naar het terrein brengen;

• Verbeterde dienstverlening van overheid naar de burger;

• Particulier krijgt verantwoordelijkheid en nodige begeleiding;

• Efficiënt gebruik overheidsmiddelen; 

• Gezamenlijk beheer en beheerplannen nabij openbare domeinen;

• Realisatie van Natura2000 en bosuitbreidingsdoelen;

• (Regio Brugge) Beheer en instandhouding kasteelparken
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Inkomsten Begroting 2018

Euro
1, Subsidies 213 457,70

Projectsubsidie ANB  'groenjobs' 15 750,00

Subsidie ANB-doelen 2017-2019 37 445,00

Werkingssubsidie Provincie 140 262,74

Projectsubsidie Provincie 20 000,00

2. Verkopen en bijdragen eigenaars 21 500,00

• Samenwerkingsovereenkomst 2017-2019

• Uitvoering witboek interne Vlaamse Staatshervorming

• Invulling acties uit prov. meerjarenplanning:

- Bevorderen gebieds- en landschapsinrichting

- Stimuleren en bewaken biodiversiteit

- Organiseren en aanbieden van initiatieven inzake NME

• Invulling overeenkomst Provincie-ANB inzake Vlaamse 

doelstellingen Natuur

• 10 taakstellingen
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Bosgroep Houtland vzw

Streekhuis Noord-West-Vlaanderen

Tillegemstraat 81

8200 Sint-Michiels

Tel. 050/40.70.23

bosgroephoutland@west-vlaanderen.be

www.bosgroepen.be


