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Beleidsplan Bosgroep Vlaams-Brabant vzw 2022-2025 

ONTWERP 20/12/2021 

 

Wettelijke context 
De samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 tussen Provincie Vlaams-Brabant en de Bosgroep Vlaams-

Brabant vzw geeft in Art. 4.2 een niet-limitatieve lijst van mogelijke acties en ambities:  

 

4.2. Verbintenissen inzake beleidsplan en jaarprogramma. 

§ 1. De BOSGROEP verbindt zich ertoe om voor de toepassing van of verwezenlijking van deze 

samenwerkingsovereenkomst een beleidsplan 2022-2025 uit te werken tegen het einde van 2021.  

§ 2. De BOSGROEP is eindverantwoordelijke voor het opstellen, opvolgen en uitvoeren van het 4-jarig 

beleidsplan cf. art. 4.2. §1. De BOSGROEP zorgt voor een ontwerp van beleidsplan dat formeel ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de deputatie van de PROVINCIE. Vervolgens kan het beleidsplan 

definitief goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van de BOSGROEP. 

§ 3. De volgende aspecten kunnen aan bod komen in het beleidsplan: 

1. De verwerking van binnenkomende vragen en individuele adviesverlening aan bosbeheerders; 

2. Het faciliteren en organiseren waar mogelijke en aangewezen van het gegroepeerd beheer van 

bossen; 

3. Het nodige doen om subsidies aan te vragen en te verkrijgen voor acties en projecten; 

4. Advies verlenen voor provinciale plannen en vragen; 

5. Het onderhouden van contacten en betrokkenheid bij de Koepel van Vlaamse bosgroepen (bv. 

Coördinatorenoverleg en allerhande organen, met doorstroming van alle relevante informatie naar de 

organen en de leden) en andere gerelateerde netwerken; 

6. Het opbouwen en onderhouden van een goede band en samenwerking met openbare besturen; 

7. Het uitvoeren en opvolgen van administratieve aanvragen voor en in naam van bosbeheerders o.a. 

kapmachtiging, toegankelijkheidsregeling, subsidiedossiers, vergunningsaanvragen…; 

8. Het uitvoeren van nodige terreinacties in het bos van een bosbeheerder o.a. aanduiden 

toekomstbomen, schalmen, opvolgen van arbeidsploegen…; 

9. Het adviseren rond bosomvorming en bosaanplant met standplaatsgeschikt plantgoed, inclusief de 

opmaak van een beplantingsplan; 

10. De eventuele toekenning van een beperkte financiële ondersteuning aan bosbeheerders bij 

waardevolle maar niet-rendabele werken in hun bos die buiten andere (bv. Vlaamse) stimulerende 

maatregelen vallen; 

11. De voorbereiding van de organisatie van een houtverkoop (bv. o.a. het opstellen van een catalogus, 

het bundelen van vragen, het maken van afspraken, het uitschrijven van een bestek voor het vinden 

van een exploitant, …), het organiseren van een houtverkoop en de nazorg van een houtverkoop (bv. 

o.a. het opvolgen van de exploitatie, de financiële afhandeling, …); 

12. Het inzetten en de uitrol van een plan bosuitbreiding; 

13. Acties rond boscompensatie; 

14. Begeleiding en coördinatie van de opmaak van natuurbeheerplannen voor bosbeheerders (type 1, 2, 3 

en 4) en de omzetting van uitgebreide bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen; 

15. De opmaak van toegankelijkheidsreglementen; 

16. Het uitrollen van een vrijwilligersgroep die bepaalde terreinacties van de BOSGROEP kan 

ondersteunen, maar ook plantacties, zo mogelijk met brede participatieve betrokkenheid van burgers 

kunnen hieronder vallen; 

17. Het organiseren van vorming en inhoudelijke ondersteuning bij bosbeheerders, o.a. opleidingen, 

themawandelingen… maar ook het uitrollen van een informatiekanaal voor bosbeheerders (bv. een 

nieuwsbrief); 
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18. Het streven naar en de ondersteuning van een duurzame (lokale) houtsector; 

19. Het verder verbeteren van de interne werking door o.a. een netwerk verder uit te bouwen van 

betrouwbare aannemers, het maken van afspraken voor het verkrijgen van een stabiele bron van 

plantgoed, het verder opmaken van overeenkomsten voor bosbeheerders en aannemers;  

20. De administratie bij de organisatie van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en de Raad 

van Bestuur, de uitnodigingen en verslaggeving van deze bijeenkomsten van de organen van de vzw 

en andere overlegmomenten 

21. De ondersteuning van bosbeheerders bij het halen van certificatie voor hun houtproductie. 

22. De indicatoren om de realisatie te kunnen opvolgen. 

§ 4. De concrete uitwerking en uitvoering van artikel 4.2. § 1. wordt jaarlijks uitgewerkt in een 

jaarprogramma dat voor het jaar x in de periode mei-oktober van jaar x-1 wordt opgemaakt. Het 

jaarverslag van het jaar x-2 wordt hierin meegenomen om de werking in het jaarprogramma x zo nodig bij 

te sturen.  

§ 5. De BOSGROEP is eindverantwoordelijke voor het opstellen, opvolgen en uitvoeren van de 

jaarprogramma’s cf. art. 4.2. §4. De BOSGROEP zorgt voor een ontwerp van jaarprogramma dat formeel ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de deputatie van de PROVINCIE. Vervolgens kan het jaarprogramma 

definitief goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van de BOSGROEP. 

 

Beleidsplan 2022-2025 
Het beleidsplan is het grotere plan en de richting die de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw (verderop kort 

vernoemd als de Bosgroep) volgt voor de periode 2022-2025. Het plan wordt, zoals vastgelegd werd in de 

samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 tussen Provincie Vlaams-Brabant en de Bosgroep Vlaams-Brabant 

vzw in Art. 4.2, ingediend tegen eind 2021. Na goedkeuring op de deputatie van de Provincie Vlaams-

Brabant volgt de goedkeuring op de Algemene Vergadering van de Bosgroep.  

 

Dit beleidsplan spreek een ambitie uit over vier thema’s: operationele dienstverlening, nieuw uit te rollen 

operationele dienstverlening, bestuurlijke en organisatorische ambities en communicatie in functie van een 

actieve ledenvereniging. Het beleidsplan gaat over visie en richting. De operationele en concrete uitwerking 

is voorzien in het jaarlijkse jaarprogramma.  

 

1. Operationele dienstverlening 

Hier volgt een niet-limitatieve lijst van het aanbod in dienstverlening die de Bosgroep aanbiedt. In de 

toekomst zal dit aanbod versterkt en verder verfijnd worden.  

 

Advies en eerste terreinbezoek 

De Bosgroep staat klaar om alle binnenkomende vragen in verband met de aanplant of het beheer van bos 

te adviseren. De Bosgroep doet zijn best om de verwerking van de binnenkomende vragen zo efficiënt en 

vlot mogelijk te organiseren, en voert daarvoor zo nodig organisatorische wijzigingen door. Analyse van het 

perceel en zijn omgeving in GIS geeft al een goed zicht op de toestand en op de wettelijke mogelijkheden. 

Vaak wordt hieraan een terreinbezoek gekoppeld. Op die manier is de Bosgroep op de hoogte van de visie 

en wensen van de eigenaar, kan de eigenaar vragen stellen in verband met de wettelijk context en de 

praktische mogelijkheden en kan de verdere aanpak samen met de eigenaar afgesproken worden.   

 

Gegroepeerd bosbeheer 

De Bosgroep streeft ernaar het bosbeheer zoveel mogelijk te groeperen en te bundelen in tijd en in ruimte. 

Ze streeft ernaar om aanvragen, eigenaars en werken te bundelen om efficiëntiewinsten en financieel 

schaalvoordeel te bekomen. Op die manier zijn veel activiteiten en acties van de Bosgroep 

seizoensgebonden. 

 

Herbebossing 

De Bosgroep zal na kap (in het kader van een eindkap, de diversifiëring in een bosbestand, de aanleg van 

een bosrand, de aanplant van een onderetage…) een herbebossing ondersteunen. Reeds bij de opmaak van 
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een kapmachtiging wordt met de boseigenaar besproken op welke manier de herbebossing invulling en 

uitvoering zal krijgen. Herbebossing is een schakel bij het beheer van een bos. Het kan gaan over een 

heraanplant met bosplantsoen, over herbebossing met natuurlijke verjonging of over een combinatie van 

beiden.  

Het plantseizoen loopt gedurende de winterperiode van november tot maart. Het plantseizoen loopt dus 

over 2 kalenderjaren. De methodiek en aanpak kan jaar na jaar bijgesteld en aangepast worden in functie 

van opgedane ervaring, veranderende sector...  

 

Bebossing 

De Bosgroep zal als partner in de Meer Bosalliantie (Vlaamse doelen en ambities) inzetten op de aanplant 

van nieuw bos. Ze zal daarvoor alle mogelijke beschikbare ondersteuning aanbieden aan de bebossende 

eigenaar. Ambities en doelen worden vastgelegd in samenspraak met de provincie Vlaams-Brabant via de 

samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 tussen provincie Vlaams-Brabant en Bosgroep Vlaams-Brabant 

vzw i.f.v. de samenwerkingsovereenkomst 2020-2024 tussen het ANB en de provincie Vlaams-Brabant 

(verderop kort vernoemd als SO ANB).  

De Bosgroep heeft als doel te ondersteunen bij de aanplant van nieuw bos, de eigenaar verder begeleiden 

bij de verzorging van het jonge bos en bij het beheer van het opgroeiende bos.  

Het plantseizoen loopt gedurende de winterperiode van november tot maart. Het plantseizoen loopt dus 

over 2 kalenderjaren. De methodiek en aanpak kan jaar na jaar bijgesteld en aangepast worden in functie 

van opgedane ervaring, veranderende sector...  

Bij alle aanplantingen die de Bosgroep organiseert en ondersteunt zal er jaarlijks minstens 1 publieke 

plantactie zijn waaraan een breed publiek kan deelnemen.  

 

Houtverkoop 

De Bosgroep voorziet de mogelijkheid voor boseigenaars om hout te kappen en te verkopen. De kap kan 

een eindkap zijn waarbij CO² finaal wordt vastgelegd in hout van verschillende kwaliteitsniveaus bedoeld 

voor een hele brede range aan toepassingen.  

De Bosgroep ondersteunt in meer of mindere mate de volgende manieren om hout te verkopen: 

industriële houtverkoop en onderhandse houtverkoop. In de toekomst wil de Bosgroep ook de 

brandhoutverkoop en deelname aan het Vlaams Houtpark stimuleren (zie bij nieuw uit te rollen toekomstig 

aanbod).  

o Een industriële houtverkoop omvat schalmen of opmeting van te kappen bomen, opmaak van de 

houtcatalogus, de houtverkoopdag, en het opvolgen van exploitaties. De Bosgroep faciliteert en 

begeleidt deze verkoop van begin tot eind. Hout wordt verkocht als staande bomen in een lot.   

o Een onderhandse verkoop is een verkoop tussen de boseigenaar en een koper. De Bosgroep zet de 

boseigenaar op weg en brengt de boseigenaar in contact met een koper/exploitant. Deze aanpak 

zal de uitzondering op de regel vormen (waarbij de regel is: gebundeld in de grote jaarlijkse 

houtverkoop).   

De methodiek en aanpak kan jaar na jaar bijgesteld en aangepast worden in functie van opgedane ervaring, 

veranderende sector...  

 

Vrijstellingen 

Het vrijstellen van recent aangeplant plantsoen is een methode waarbij niet-gewenste begroeiing (o.a. 

hoog gras, bramen, brandnetels, exoten,...) verwijderd wordt zodat het recent aangeplante plantsoen niet 

overwoekerd wordt (en tot bos kan uitgroeien).  

De Bosgroep helpt de boseigenaar, wanneer het deze werken noodzakelijk acht, met het zoeken naar een 

aannemer met een goede prijs en kwaliteit en met het opvolgen van de werken.  

Vrijstellingen worden uitgevoerd van april tot oktober.  

De methodiek en aanpak kan jaar na jaar bijgesteld en aangepast worden in functie van opgedane 

ervaring,...  
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Financieel ondersteunen niet-rendabel beheer 

De Bosgroep beschikt over provinciale middelen om ter ondersteuning in de bossfeer particuliere 

boseigenaars ook financieel te ondersteunen. Deze middelen worden ingezet voor niet-rendabel beheer 

(o.a. kleine bosjes, een aanplant i.f.v. omvorming naar inheems standplaatsgeschikte soorten, vrijstelling 

van een aanplanting die financiële ondersteuning kreeg…).  

De Bosgroep evalueert de inzet van en noodzaak voor deze middelen en doet eventueel een voorstel voor 

wijzigingen.  

 

Opmaak natuurbeheerplannen 

De Bosgroep maakt tegen betaling natuurbeheerplannen op voor particuliere eigenaars en heeft de 

ambitie om eigenaars zoveel mogelijk te bundelen voor gezamenlijke beheerplannen. De Bosgroep werkt 

ook mee aan de omzetting van oude bosbeheerplannen naar nieuwe natuurbeheerplannen.  

 

 

2. Nieuw uit te rollen operationele dienstverlening 

De volgende diensten uit het aanbod zouden als nieuw aanbod uitgerold kunnen worden. De Bosgroep zal 

deze doorheen de tijd uitrollen ongeveer in de volgorde zoals hieronder opgelijst. De exacte timing zal 

verder gespecifieerd worden in het jaarprogramma.  

 

Figuur – tijdlijn met vooraf ingeschatte uitrol van diensten en aanbod vanuit de Bosgroep 

 

Brandhoutverkoop  

Een brandhoutverkoop is de verkoop van hout dat geschikt is als brandhout. Dit is een nieuw dienstaanbod 

dat in 2022 uitgerold zal worden. Er wordt een éénmalig lanceringsmoment voorzien waarna het hele jaar 

door nieuwe loten toegevoegd kunnen worden. De Bosgroep kan via Brandhoutweb deze verkoop 

stimuleren en modereren. 

 

Deelname aan het Vlaams Houtpark stimuleren. 

De Bosgroep zal kijken op welke manier haar leden gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om deel 

te nemen aan het Vlaams Houtpark (organisator Natuurinvest). Hiervoor zal specifiek hoogkwalitatief hout 

geselecteerd worden. 

 

Andere bosbeheerwerken 

Verschillende werken zitten nu nog niet in het aanbod van dienstverlening die de Bosgroep aanbiedt aan 

boseigenaars, o.a. bospoelen, exotenbestrijding,… In 2022 maakt de Bosgroep werk van het stap voor stap 

vervolledigen van zijn aanbod.  

 

Aanbod dienstverlening aan openbare besturen 

Hoewel de hoofddoelgroep van de Bosgroep bestaat uit de particuliere boseigenaar, willen we ook een 

aanbod hebben voor openbare besturen en (semi-)publieke partners die voor bepaalde zaken geen beroep 

willen/kunnen doen op het technisch beheer van ANB. Enerzijds worden het wettelijk kader en de 

mogelijkheden in overleg met ANB afgelijnd en afgestemd. Anderzijds maakt de Bosgroep intern werk van 

een overzicht van de verschillende statussen van lidmaatschappen van alle openbare besturen. Ook 

worden de websites van alle openbare besturen gescreend en wordt gevraagd om deze up to date te 

maken en de Bosgroep ook bij burgers te promoten. Timing is om dit vanaf 2022 gemeente per gemeente 

uit te rollen (misschien regio per regio). 

 

Ondersteuning lokale houtsector 

De Bosgroep heeft de ambitie om een duurzame lokale houtmarkt te stimuleren en ondersteunen. Er zal 

vanaf 2023 onderzocht worden op welke manier dit kan gebeuren.  

 

Certificering duurzaam bosbeheer 

Bossen worden onvoldoende gevalideerd. De Bosgroep zal vanaf 2023 onder andere boseigenaars 

ondersteunen bij het halen van certificatie voor hun houtproductie. 
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Toegankelijkheid 

De Bosgroep heeft de ambitie om eigenaars te ondersteunen die hun bos officieel toegankelijk willen 

maken via een toegankelijkheidsregeling. De Bosgroep wil er ook zijn voor boseigenaars die problemen 

hebben met ongeoorloofde toegang tot hun privaat bos. Het thema is in elk geval verbonden met de 

opmaak van een natuurbeheerplan en zal de komende jaren verder uitgewerkt worden.  

 

 

3. Bestuurlijke en organisatorische ambities 

De Bosgroep Vlaams-Brabant vzw heeft niet alleen vzw-wetgevende verplichtingen maar heeft ook eigen 

ambitie en doelen. 

 

De Koepel van Bosgroepen vzw 

De Bosgroep is betrokken bij de werking van de Koepel van Bosgroepen vzw als overkoepelende en 

verbindende organisatie voor de Vlaamse Bosgroepen. De Bosgroep Vlaams-Brabant vzw steunt deze 

organisatie en werkt actief mee aan de verdere ontwikkeling hiervan. De Bosgroep Vlaams-Brabant vzw 

neemt actief deel aan het coördinatorenoverleg, aan de Raad van Bestuur en aan diverse al dan niet 

tijdelijke werkgroepen.  

 

Bijeenkomsten van organen van de vzw  

De Bosgroep zal jaarlijks 1 Algemene Vergadering organiseren voor zijn leden. De provinciale 

vertegenwoordigers zullen hier ook aan deelnemen. De Algemene Vergadering wordt georganiseerd in de 

periode februari-maart.  

De Raad van Bestuur van de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw heeft onder meer als doel richting en visie te 

bepalen voor de vzw en ervoor te zorgen dat haar dienstverlening kwalitatief goed is. Ze komt op 

regelmatige basis bijeen (afhankelijk van de periode in het jaar en de grootte van de agenda kan dit 2-

wekelijks zijn, maar evengoed 5-wekelijks). Ze vormt de inhoudelijke aansturing van het team. En ze staat in 

voor de uitvoering van de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 tussen Provincie 

Vlaams-Brabant en de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw en de SO ANB. De coördinator ondersteunt het 

bestuur hierbij.  

De Bosgroep kan wanneer ze het nodig acht nog andere overlegorganen zoals een dagelijks bestuur in het 

leven roepen.  

 

Verdere professionalisering 

De Bosgroep heeft de ambitie om verder te groeien, zowel in ledenaantal als op het vlak van het verder 

ontplooien van een duurzame stabiele organisatie. Ze zal daarvoor op een doordachte manier de nodige 

investeringen en organisatorische bijsturingen doen (bv. o.a. digitalisering in functie van een efficiëntere en 

kwalitatievere werking van de Bosgroep). Ze zal daarvoor ook werk maken van het verder uitdiepen van zijn 

eigen identiteit en hoe de boseigenaar nog beter bijgestaan kan worden in de toekomst.  

De Bosgroep kan op vraag zijn expertise en ervaring inzetten om advies te geven aan de provinciale 

diensten van de Provincie Vlaams-Brabant.  

 

Verder uitbouwen netwerk 

De Bosgroep zal, naast zijn groot particulier ledenbestand, blijvend inzetten op constructieve en duurzame 

relaties met partners, overheden, andere terreinbeherende en uitvoerende organisaties, andere 

Bosgroepen, WBE’s, aannemers en studiebureaus, lokale houtmarkt, actoren op de houtmarkt, kwekers, 

bedrijven,… De Bosgroep streeft in het bijzonder een constructieve verstandhouding na met het 

Agentschap voor Natuur en Bos, met de Regionale Landschappen in Vlaams-Brabant, met de Provincie 

Vlaams-Brabant. 
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4. Communicatie in functie van een actieve ledenvereniging 

De intensiteit en frequentie van onze communicatie neemt toe met toenemende organisatie van events, 

acties en het dienstenaanbod. Het doel is om een levendige actieve ledenvereniging uit te rollen waar 

boseigenaars alles vinden om bij te leren van de Bosgroep en van elkaar, om geïnformeerd te zijn over 

wetgeving en veranderingen, om zich te groeperen en te organiseren, om ondersteuning te vinden voor de 

gewenste/noodzakelijke boswerken. 

 

Communicatiewerkgroep van de Koepel 

De Bosgroep ondersteunt en wordt bijgestaan voor bepaalde communicatievraagstukken door de Koepel 

van Bosgroepen vzw. Overkoepelende thema’s kunnen zo een gezamenlijke communicatie krijgen. De 

werkgroep voorziet een afstemming van communicatie tussen alle Bosgroepen zowel inhoudelijk (bv rond 

bebossing, bosbeheer…) als vormelijk (via gezamenlijke huisstijl, campagnes…). 

 

Persmoment 

Minstens 1 keer per jaar organiseert de Bosgroep in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een 

gezamenlijk persmoment om een actie of activiteit in de kijker te zetten.  

 

Website bosgroepvlaamsbrabant.be 

De Bosgroep beheert zijn eigen website waarop de boseigenaar heel wat weetjes en info terugvindt zowel 

over bos als over de organisatie van de vzw.  

 

Digitale nieuwsbrief 

De Bosgroep stuurt op regelmatige basis een digitale nieuwsbrief uit om leden en geïnteresseerden te 

informeren, uit te nodigen op activiteiten, om leden aan te spreken… De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 

elke 2 maanden.  

 

Oprichten Bosgroep krantje  

De Bosgroep heeft als doel om jaarlijks 1 fysiek krantje uit te brengen en aan haar leden te verdelen. De 

opstart wordt voorzien in 2022. Het krantje heeft als doel leden te informeren (ook zij die geen digitale 

toegang hebben tot de digitale nieuwsbrief).  

 

Vormingen en events  

De Bosgroep heeft de ambitie om kennis en uitwisseling met boseigenaars te bevorderen. Er zullen onder 

andere vormingen, themawandelingen en netwerk- en uitwisselingsmomenten (zoals boscafés) 

georganiseerd worden. De bedoeling is om minstens jaarlijks enkele terugkerende vaste activiteiten te 

organiseren.  

 

Sociale media  

De Bosgroep wil via het gebruik van sociale media (te starten met Facebook) een dynamische 

ledenvereniging opzetten.  

Het doel en gebruik van deze Facebook-pagina zal toenemen naarmate ook de dynamiek en de noden om 

dit te faciliteren zullen toenemen. Alvorens een volledig draaiende Facebookpagina uit te rollen, is het 

nodig om voldoende opvolging te kunnen garanderen.  

 

Vrijwilligerswerking – vanaf 2023 

De Bosgroep wil werken met vrijwilligersploegen om de Bosgroep en boseigenaars bij te staan voor niet-

rendabele werken en ondersteuning bij kleine zaken. Het doel is om eigenaars te betrekken bij hun 

bosbeheer en dit samen met anderen te kunnen doen, en om de slagkracht van de Bosgroep te vergroten. 

 

 

 

 


