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2) Niet langer business as usual

3) Geïntegreerd samenwerken

4) De bosalliantie -> programmabureau

5) Taakstelling

6) Bosteller

7) Initiatieven breed partnerschap



1. Bos uitbreiden doe je niet alleen!
2. Meer bos voor iedereen, door iedereen
3. Prioritair in groene bestemmingen, maar niet uitsluitend 
4. Drempels die meer bos verhinderen wegwerken
5. Een betere bosstructuur voor Vlaanderen
6. Plantgoed, maar ook: plant goed.
7. De bosteller 
8. De financiering

8 pijlers van het bosuitbreidingsplan

8 pijlers en rollend actieprogramma1.1
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• Interesse en daadkracht van beleid
• Zie ook Boscongres 5 oktober

• Financiële middelen
• 121 Mio euro + 16 Mio euro

• Geïntegreerd samenwerken
• Kernentiteiten VO in Task Force

• Bosalliantie met middenveldorganisaties

• Transparantie over gegevens
• www.bosteller.be

• Communicatie

Niet langer business as usual1.2

http://www.bosteller.be/


Geïntegreerd samenwerken1.3

Het Departement Omgeving, Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en Het 
Instituut Natuur- & Bosonderzoek hebben de gezamenlijke opdracht de bosuitbreiding 
tot een goed einde te brengen samen met sterkste bebossers.
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• De kerngroep van de sterkste en meest actieve bebossers
• Bos+

• Natuurpunt

• Bosgroepen & Regionale Landschappen

• Landelijk Vlaanderen

• VVSG

• VVP

• Regelmatige bijeenkomsten => samenwerking en taakverdeling bespreken, 
opvolging ambitie verzekeren

• Principes samenwerking vastgelegd in het Boscharter 

De bosalliantie -> programmabureau1.4



De taakstelling1.5

• Uitvoerig besproken met alle 
partners 

• De sterkste schouders dragen 
de zwaarste lasten

• Ambitieus en goed voor de 
aanplanting van 4000 ha 

nieuw bos



De bosteller is het belangrijkste instrument 
van dit programma. Via
de website www.bosteller.be registreren we 
hoeveel bijkomend bos er reeds gerealiseerd 
is en monitoren we de realisatie van de 
ambitie voortdurend. 

Ondergrens
10 op 10 meter

Startpunt
1 oktober 2019

De bosteller1.6
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Initiatieven breed partnerschap1.7

meerbos@vlaanderen.be
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2. Actie op terrein

1) Welke soort bossen

2) Agnas

3) Instrumenten

4) Van plannen tot planten

5) De Bosalliantie staat u bij
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Welk soort bossen willen we realiseren?2.1

We bouwen voort op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen door via gerichte selectie van locaties voor 
bebossing de Vlaamse bosstructuur te verbeteren en vergroening van de 
nabije leefomgeving van mensen.

De focus van bosuitbreiding ligt op:

• Uitbreiding bestaande boscomplexen

• Het versterken van de valleien via een groenblauwe dooradering

• Verbindingen tussen kleinere of geïsoleeerde bossen

• Stadsrandbossen en lokale bossen/bosjes – zowel nabij 
plattelandskernen als in suburbane gemeenten
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AGNAS - screening bosuitbreidingsacties 2.2



• Locaties voor 10.000 ha bebossing Vlaamse bosstructuur in kaart gebracht 
• Uit AGNAS uitvoeringsprogramma’s 

• Goedgekeurd door VR voor de 13 buitengebiedregio’s

• Op basis van geïntegreerde afweging landbouw, natuur en bos (2007-2009)
o administratieoverschrijdend projectteam’s

o bi- en multilateraal overleg met provincie en gemeenten

o klankbordgroep per deelregio samengesteld uit belangengroepen 

• Waaronder ca. 300 acties met bosuitbreidingsdoel

• Globale richtcijfers bosuitbreiding geformuleerd, samen ongeveer 10.000 ha

• Waarvan in totaal ca. 5.400 ha toegewezen aan een concreet actiegebied (137 acties)

kapstok om inspanningen aankoop/aanplant te focussen

AGNAS             Departement Omgeving2.2
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Welke instrumenten zetten we in? 2.3

• Natuur en Bos: aankoop van gronden voor natuur- en bosontwikkeling, focus op 
te bebossen gronden.

• Aankoopsubsidies en subsidies voor de inrichting van nieuwe, toegankelijke 
bossen voor natuurverenigingen en private eigenaars.
Nieuw: aankoopsubsidie voor gemeenten, tot 75 % van aankoopprijs grond 

• Nieuw: Private eigenaars die hun eigen gronden – voor de meeste 
bestemmingscategorieën - wensen te bebossen, ontvangen van de Vlaamse 
overheid een subsidie van 2,5 euro per vierkante meter voor de aanplant en het 

grondwaardeverlies. 

• De Vlaamse Landmaatschappij heeft voor de Vlaamse overheid een aantal extra 

instrumenten voor verwerving (recht van voorkeur) en kan ruilen doorvoeren om 
percelen te bebossen op de meest geschikte plek. 

• Specifiek voor het programma: een grondenbank bebossing om het verwerven van 
gronden te versnellen door de VLM



Van Plannen tot Planten… 
Vele stappen voor die eerste boom in de grond kan gaan…

• Locatiezoektocht en ev. planologische initiatieven…

• Verwerving…

• Vergunningen…

• Adviezen…

§ Subsidie-aanvragen…

§ Werk maken van draagvlak… 

§ Aandacht voor andere claims op het buitengebied…

§ Bebossingsplan… 

• Terreinvoorbereiding…

• Het juiste bosplantsoen… 

• Het aanplantevenement… 

• En wat nadien?

2.4
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De Bosalliantie staat u bij

1. je kan terecht bij de bestaande partners en hun aanbod: 

• Bv. Natuurpunt en zijn campagne “Een bos voor iedereen”

• Bv. “Gemeente voor de toekomst” van de Bond Beter Leefmilieu

• Bv. bovenlokale projecten die lopen

• …

• Laat je ondersteunen en inspireren vanuit de documenten die de bosalliantie ter 
beschikking stelt op bosteller.be of via kennisdelingswebsite Ecopedia (vademecum, 
kompasnaalden, …) 

• Of: contacteer meerbos@vlaanderen.be

2.5

mailto:meerbos@vlaanderen.be


Call(s) to Action

Stap 1: activeer je eigen netwerk 
of contacteer 
meerbos@vlaanderen.be!

Laatste stap: vergeet uw nieuwe 
bossen niet te registreren op 
www.bosteller.be!

mailto:meerbos@vlaanderen.be
http://www.bosteller.be/

