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    Nieuwsbrief nr. 3, mei 2019 

Algemene vergadering van 

zaterdag 27 april 

 

Beste Bosliefhebbers, 

Het deed bijzonder goed u in zo 

grote getale op onze algemene 

vergadering te zien en te spreken. 

Als bestuur werk je meestal in de 

luwte, ver van het dagelijkse 

zwoegen en zweten in het bos, maar 

ook ver van alle mooie kanten van 

dat werk. 

Daarom blijft het zo belangrijk 

samen te komen, en rechtstreeks 

van u te horen wat uw boszorgen en 

bosgeluk van vandaag zijn. 

Onze vergadering had een volle 

agenda. Het jaarverslag voor 2018 

werd natuurlijk getekend door de 

arbeidsintensieve maar mislukte 

onderhandeling met de provincie. 

Maar niet getreurd: met de nieuwe 

deputatie kan een bladzijde 

omgeslagen worden. 

Ondertussen werd de nieuwe vereni-

ging in de steigers gezet, met onze 

fusies met de bosgroepen Noord-

Hageland en Groene Corridor, onze 

samenwerking met Zuid-West-

Brabant, een nieuwe website en 

nieuwsbrieven. We namen ook 

intensief deel aan de werking van de 

Koepel van Bosgroepen en van het 

Aanspreekpunt Privaat Beheer – 

Natuur en Bos. 

En we zorgden ook voor advies bij 

uiteenlopende ledenvragen, en voor 

de opstart van onze eerste hout-

verkoop, die Klaas Van Roy 

toelichtte. 

Onze financiën zijn intussen nog 

relatief rooskleurig, met einde 2018 

netto €110.000 op de rekening. 

Dankzij de inbreng van Noord-

Hageland en Groene Corridor bij hun 

fusie met ons, kunnen we spaarzaam 

verder activiteiten ontplooien. 

Voor 2019 is er daarom geen nood 

om lidgeld te vragen. 

Dat nieuwe jaar is intussen natuurlijk 

al begonnen, en weldra stellen we 

aan de provincie een nieuwe vorm 

van samenwerking voor, binnen de 

krijtlijnen van het Natuurdecreet. 

Voor onze verdere werking werd 

onze raad van bestuur aangesterkt 

met drie nieuwe bestuurders: ancien 

Luk Vandenbrande (ook voorzitter 

van Zuid-West-Brabant), Florent 

Frederix en Gilbert Hollanders (beide 

van de regio Noord-Hageland). We 

kijken ernaar uit hen mee aan tafel te 

hebben, want elk brengt eigen 

competenties en ideeën mee die 

onze werking verder verrijken. 

Met een ruimere equipe willen we 

ook naar een ruimere horizon voor 

de bosgroep. 

Een duwtje 

in de rug 
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We willen opleidingen aanbieden 

voor een aantal praktische taken en 

vragen waarmee u mogelijk worstelt.  

We willen ook de vrijwilligerswerking 

heropstarten, en het verenigings-

leven verder uitbouwen.  

Maar daarover hoort u meer in een 

latere nieuwsbrief. 

Ten slotte onze dank aan alle 

deelnemers, alle vrijwilligers achter 

de schermen, aan de mevrouw met 

de onuitputtelijke voorraad lekkere 

pannenkoeken, aan de mijnheer met 

het helaas niet onuitputtelijke 

lekkere ijsbuffet, en ook bijzonder 

aan de familie de Lannoy die haar 

Orangerie openstelde en ook voor 

een fijne wandeling in hun mooie 

domein zorgde. 

Dat alleen al doet ons dromen van 

een volgende algemene vergadering, 

waar hopelijk belangrijker goed 

nieuws gemeld mag worden! 

Maar daarvoor gaan we nu weer met 

volle moed aan het werk.  

 

Uw bosgroepbestuur 

Bosvitaliteit onder druk  
 

Het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (Inbo) rapporteerde 

zopas over de bosvitaliteitsinventaris 

van 2018.  

In 2018 beoordeelde het Inbo 1481 

bomen in een totaal van 69 

proefvlakken. Het gemiddeld 

bladverlies bedroeg er 24,6% en het 

aandeel beschadigde bomen 22,8%.  

In vergelijking met 2017 nam het 

bladverlies toe, voor een deel door  

 

de langdurige droogte in 2018 (lente 

en zomer).  

Het aandeel beschadigde bomen is 

één van de Vlaamse natuurindica-

toren en ook een (internationale) 

indicator inzake duurzaam 

bosbeheer.  

In de Vlaamse Statistieken (te vinden 

op www.statistiekvlaanderen.be) 

heet deze indicator van het aandeel 

beschadigde bomen de 

'Bosvitaliteitsindex'. 

 

De inventarisatie wordt in 2019 

herhaald. Net als de voorgaande  

jaren worden er in het kader van de 

essenziekte een 20-tal extra 

proefvlakken bezocht.  

U kunt het rapport raadplegen via: 

https://pureportal.inbo.be/portal/file

s/16328536/Sioen_Verschelde_Roska

ms_2019_Bosvitaliteitsinventaris201

8ResultatenUitHetBosvitaliteitsmeet

netLevel1.pdf   

Korte 

berichten 
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Op de foto’s ziet u, in klokwijzerzin, beginnend bovenaan links: het 

kasteel van Perk, André Mathot die het jaarverslag geeft, de 

deelnemers, de Orangerie, het familieschild van de familie de 

Ribaucourt met als wapenspreuk “Nil desperandum” (“Wanhoop niet”, 

spreuk die we graag overnemen voor onze bosgroep!), en tot slot Paul 

Vanderroost die de ontwikkelingen van de houtmarkt in Vlaanderen 

toelicht. 
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(We herhalen graag nog eens onze 

oproep tot deelname aan onze 

houtverkoop) 

Als bosgroep hebben we de unieke 

kans al onze leden bij te staan bij het 

verkopen van hun bomen.  

Door het samenbrengen van vele 

percelen wordt een groot volume 

aan hout te koop gesteld, waar elke 

houthandelaar aandacht voor zal 

hebben. Als deelnemend lid geniet je 

ook bovendien van een professionele 

organisatie en begeleiding, mits een 

vergoeding. 

Of je perceel groot of klein is, speelt 

daarbij geen rol, iedereen wordt er 

beter van. 

 Het verkopen van kleine percelen 

wordt wel bij uitstek financieel 

interessanter, omdat deze veel meer 

aandacht krijgen als deel van een 

groter lot.  

In het najaar van 2019 organiseren 

we onze eerste “industriële” 

houtverkoop, bijgestaan door 

studiebureau Greenlight dat 

gespecialiseerd is in bosbeheer. 

Zaakvoerder Klaas Van Roy was de 

coördinator van Bosgroep Groene 

Corridor. Hij kent de Vlaamse 

bosbouwwereld én weet hoe 

verkopen van hout op stam 

aangepakt moeten worden. 

De voorbije maanden werd een 

stappenplan geschreven met een 

degelijk lastenboek en doordachte 

algemene voorwaarden. Bij de 

verkoop wordt de voorkeur gegeven 

aan door de overheid erkende 

houtopkopers die ook bij ons goed 

aangeschreven staan. Zo zijn we 

zeker dat uw boomkapping correct 

en snel afgehandeld wordt. 

Door de loten in één houtcatalogus 

te verzamelen, kunnen boseigenaars 

hun dunningshout of eindkapping 

samen aanbieden op de houtmarkt. 

Grotere loten zijn interessanter voor 

de houtopkoper: hij bespaart heel 

wat aan logistieke kosten en kan 

beroep doen op de expertise van de 

Bosgroep voor de exploitatieperiode, 

de ontsluiting, enzovoort. De 

boseigenaar krijgt zo finaal een 

hogere prijs geboden voor zijn hout. 

Een duidelijke win-winsituatie dus. 

 Dat deze manier van werken tot 

mooie resultaten kan leiden, werd 

bewezen met een testverkoop die we 

deden van een lot Amerikaanse eik te 

Galmaarden. Door de bredere 

interesse voor dit lot konden we een 

mooie prijs halen. Een kleine 900 m³ 

eikenhout kreeg zo een nieuwe 

eigenaar. Dit na goedkeuren van de 

verkopende eigenaar die zo zijn 

inspanningen van de voorbije 

decennia beloond zag. 

Procedure 

 

We doen eerst een verkennend 

terreinbezoek. Daarna worden de 

nodige vergunningen aangevraagd 

en de bomen opgemeten. In het 

najaar van 2019 worden alle loten 

gebundeld in een houtcatalogus die 

wordt verspreid naar de mogelijke 

kopers. We hopen onze eerste 

houtverkoop af te ronden tegen 1 

november 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wilt u meedoen? 

 

Als lid van de Bosgroep Vlaams-

Brabant kan u deelnemen aan deze 

verkoop. Wil u er meer over weten? 

Contacteer ons dan via e-mail op 

info@bosgroepvlaamsbrabant.be. 

 

 

 

Bosgroep  
Vlaams-Brabant 

vzw 
 

Tervuursesteenweg 460 

 1981 Zemst 

info@bosgroepvlaamsbrabant.be 

www.bosgroepvlaamsbrabant.be  

KBO 0683.509.015 

  

Bosgroep Vlaams-Brabant 
organiseert haar eerste 
industriële houtverkoop 

 


