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    Nieuwsbrief nr. 2, april 2019 

Beste Bosliefhebbers, 

Dank voor uw vele vriendelijke en 

enthousiaste reacties bij de eerste 

nieuwsbrief van onze Bosgroep 

Vlaams-Brabant! Wij zijn er 

inderdaad nog steeds om u bij te 

staan in het beheer van uw bos. 

U reageerde massaal met 

aanmeldingen als lid, verbeteringen 

van contactgegevens, vragen 

allerhande en blijken van interesse in 

onze houtverkoop van het najaar. 

Dat doet deugd! 

Het heeft ons ook gesterkt in de 

nieuwe gesprekken met de provincie 

Vlaams-Brabant, en gedeputeerde 

Bart Nevens, over hoe de bosgroep-

werking weer de gepaste provinciale 

ondersteuning kan krijgen.  

Want bosgroepen moeten er zijn. 

Dat is niet alleen het besluit dat elke 

boseigenaar en bosliefhebber uit zijn 

dagelijkse praktijk trekt. Het is ook 

wat het Natuurdecreet stelt. 

Een bosgroep als vereniging van 

private eigenaars (en publieke 

eigenaars met het oog op hun 

bosbeheer), erkend en ondersteund 

door de (provinciale) overheid, dat is 

wat de wetgever in art. 54bis van dat 

Natuurdecreet voor ogen heeft. 

In alle Vlaamse provincies werkt dat 

perfect behalve… u raadt het al. 

Met het plotse “groene opbod” in 

onze provincie tussen N-VA en 

Groen, is de tijd rijp voor een 

heroriëntering van dat bosgroep-

beleid. 

Dat minister Ben Weyts (N-VA) de 

ambitie formuleerde een miljoen 

bomen in onze provincie te planten, 

geeft alvast aan dat onze bossen 

toekomst hebben. 

Nu nog onze bosgroep Vlaams-

Brabant! 

 

Uw bosgroepbestuur 

 

 

Uitnodiging algemene vergadering 

op zaterdag 27 april 

Wilt u meer weten over onze relatie 

met de provincie, of over de 

houtmarkt en onze houtverkopen, 

dan moet u zeker naar onze 

algemene vergadering komen. 

U beslist er ook mee over onze 

activiteiten, financies, ambities en 

nieuwe bestuurders. 

We ontvangen u graag over twee 

weken, op zaterdag 27 april, in het 

Kasteel van Perk (Steenokkerzeel), 

vanaf 14u00. 

Daarna starten we met een 

boswandeling in het unieke domein 

van het kasteel (14u30-15u15). 

Met een fris hoofd beginnen we dan 

aan onze vergadering (15u30-17u00). 

En daarna is er tijd voor een hapje en 

een tapje (tot 18u00). 

Als u erbij wilt zijn, schrijf dan snel in 

zodat we nog wat pannenkoeken en 

drank kunnen bijbestellen ! 

(info@bosgroepvlaamsbrabant.be). 

Op weg 
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Vacature voor bestuurders 
 

Als bosgroep Vlaams-Brabant 

werken we in de hele provincie. Dat 

betekent dat in ons bestuur alle 

windstreken gelijk vertegenwoor-

digd moeten zijn. 

 

Op dit ogenblik zijn er nog enkele 

plaatsen vrij voor wie wat tijd vrij 

heeft om (onbetaald!) onze werking 

mee uit te bouwen. 

 

Voelt u het kriebelen? Meld dan uw 

kandidatuur voor een bestuurs-

functie, met vermelding van de 

Vlaams-Brabantse gemeente waar u 

bos in eigendom hebt. 

 

Graag ook een kort cv, en wat uitleg 

over wat u in het bosbeheer 

aanspreekt en wat u motiveert om in 

het bestuur in te stappen. 

 

We contacteren u dan met 

praktische afspraken voor de 

vergadering. 

 

Graag een mailtje naar: 

info@bosgroepvlaamsbrabant.be. 

 

Uw lidmaatschap  
 

U bent lid van onze vereniging 

omdat u vroeger lid was van de 

bosgroep Noord-Hageland of de 

bosgroep Groene Corridor, die beide 

met ons gefusioneerd zijn, of nog 

omdat u zich zelf als lid aanmeldde. 

 

U blijft lid, tenzij u opzegt. 

Dat kunt u op elk moment, met een 

eenvoudige melding aan ons.  

 

Programma 

 
14u00 Ontvangst 

14u30-15u15 Wandeling 

15u30-17u00 Algemene vergadering 

17u00-18u00 Hapje-tapje 

 

Agenda 

 

1. Verslag werkjaar 2018 

2. Jaarrekening  2018 

3. Kwijting van het Bestuur 

4. Gesprekken met de provincie 

5. Toekomstige projecten 

6. Lidgeld 2019  

7. Begroting 2019 

8. Ontslag en benoeming van 

bestuurders 

9. Uiteenzetting over houtverkoop, 

Brandhoutweb en de houtmarkt. 

 

Praktisch 
 

Deelname is gratis, maar vooraf 

inschrijven is noodzakelijk. 

Het evenement heeft plaats in het 

domein van het Kasteel van Perk 

(Steenokkerzeel).  

Parking is voorzien. U krijgt een 

routebeschrijving toegestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestrijding letterzetter  
 

We hebben niets tegen grafische 

vormgevers, maar wel tegen het 

insectje dat ongewild catastrofale 

schade aanricht aan onze sparren. 

Het agentschap Natuur en Bos laat 

weten dat de schoontijd voor 

kapwerken (1 april tot 1 juli) niet 

geldt voor werken nodig om deze 

plaag te bestrijden. U kunt dus ook  

nu nog kapwerken van aangetaste 

fijnsparren laten doen. 

Voorstel boscompensatie  
 

De bosgroepen werden gecontac-

teerd om voor een groot infrastruc-

tuurproject ettelijke hectaren te 

vinden om deze te bebossen in het 

kader van een boscompensatie. Dat 

gebeurt uiteraard tegen vergoeding. 

Mocht u hieraan willen deelnemen, 

laat ons dit dan weten met vermel-

ding van de oppervlakte die u zou 

willen bebossen. 

Extra subsidie bebossing 
 

Als u beslist eigen grond te bebossen 

(buiten boscompensatie), dan kunt u 

voortaan rekenen op een Vlaamse 

subsidie voor het verlies aan 

grondwaarde dat u hierdoor lijdt. 

 

Het gaat om een eenmalige 

forfaitaire tegemoetkoming van 

11.150 euro per hectare.  

 

Voor de bebossingswerken kunt u 

een beroep doen op de bestaande 

bebossingssubsidie. Die bedraagt 

tussen de 3.500 en de 5.000 euro per 

hectare afhankelijk van onder andere 

de boomsoorten die u kiest. 

 

Algemene vergadering 

Korte 
berichten 
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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 


