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Ploeg versterking

Nieuwe bosconsulent voor regio Brabantse Kouters – Myrte Matthijs 

Versterking administratie en onthaal met nieuwe collega – Anne Booten

2021 in cijfers

Intensief contact met de boseigenaar:

• Ca. 1046 terreinbezoeken in jullie bossen

Waarvan 413 keer een eerste kennismaking

Grote update actie lidmaatschappen:

• Ca. 650 boseigenaars vernieuwden hun 
lidmaatschap via 
www.bosgroepvlaamsbrabant.be/lid-worden-2
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Sinds begin 2021

Digitale nieuwsbrief:

• Gelanceerd in mei 2021

• 4 keer verschenen + enkele nieuwsflitsen

• Inschrijving op nieuwsbrief via 
http://eepurl.com/hygcUD

Zoekertjespagina:

• Aanbod en gezocht van bosgrond, materiaal voor 
boswerken… via 
www.bosgroepvlaamsbrabant.be/zoekertjes

Verkoop toegankelijkheidsborden:

Tegen kostprijs borden ‘Geen zwerfvuil’, ‘Honden aan 
de leiband’ en ‘Verboden toegang’ via 
www.bosgroepvlaamsbrabant.be/bestelformulier

2021 Eerste testevent houtverkoop:

• Lopende in juni 2021

• Verkoop
• Totale houtcatologus: 17 loten, 2.627 bomen, 3.784 m3

• 13 loten verkocht, gemiddelde verkoopprijs :26,52 €/m3

2022 Houtverkoop

Timing :
* Afwerking en verzending catalogus : april

* Verkoop : mei
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Verwachtingen

Verdere opbouw interne organisatie

• Updaten gegevens leden

• Interne werking en organisatie

Verdere ondersteuning boseigenaars bij regulier 
beheer 

• Advies zowel eerste lijns per mail en per 
telefoon als op terrein

• Administratieve ondersteuning bij beheer

Verwachtingen
De uitrol van het brandhoutweb

• Deelname Bosgroep aan het bestaande 
uitwisselingsplatform 

• Afstemmen vraag en aanbod van brandhout

Voorbereidingen aanplantseizoen 22-23

• Interne aanpak organiseren

• Technisch en dossiermatig voorbereiden

Nieuwsbrieven

• Enkele digitale en 1 fysiek krantje

• Bosgroepleden informeren
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Verwachtingen

Vrijwilligerswerking 

• Eerste verkenning

• Deelname aan netwerken met andere Vlaamse 
Bosgroepen

• Actief binnen de Koepel van Vlaamse 
Bosgroepen vzw www.bosgroepen.be/koepel

• Actief opvolgen van Vlaams bosbeleid

Bosgroep Vlaams-Brabant

Provincieplein 1, 3010 Leuven

T ─ 016 26 76 00

E ─ info@bosgroepvlaamsbrabant.be

BE0683 509 015 – RPR Brussel

bosgroepvlaamsbrabant.be
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