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VOORAF

Met het bosdecreet wil de Vlaamse overheid u aansporen om de verschillende functies van een bos zo goed 
mogelijk tot hun recht te laten komen. Een van de instrumenten die het bosdecreet daartoe aanreikt, is het 
beheerplan.

Het beheerplan geeft u meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van uw bos en moedigt u aan 
om na te denken over het beheer ervan. In een beheerplan geeft u aan waar u met het beheer van uw bos 
heen wil. Welke ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke 
doelstellingen wil u bereiken? Welke werkzaamheden en ingrepen zijn daarvoor nodig? Het beheerplan 
helpt u om de verschillende bosfuncties in te vullen en met elkaar te verzoenen. Het spoort u bovendien 
aan om uw privé-bos te beheren als een zelfregelend en multifunctioneel systeem, waarin alle onderdelen 
van het bosecosysteem – planten, dieren, bodem – voldoende aandacht krijgen.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 over het bosbeheerplan beschrijft twee soorten be-
heerplannen: het uitgebreide en het beperkte. In deze brochure komt alleen het beperkte beheerplan aan 
bod. Ze is dus uitsluitend bedoeld voor privé-bosbeheerders die geen bos in het VEN (Vlaams ecologisch 
netwerk) hebben. We vertellen u wat een beheerplan precies is, welk type u moet opmaken en hoe u het 
formulier invult. 

Over de procedure - zowel de goedkeuring als de opvolging achteraf - vindt u alle nodige info op                         
www.natuurenbos.be/bosbeheerplanning. 

We wensen u veel leesplezier!
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1. HET
BEHEERPLAN

Wat is een beheerplan eigenlijk, wat moet erin staan en welk beheerplan 

moet u precies indienen? Dat leest u in dit inleidende hoofdstuk. We vertel-

len u ook meer over de opmaak van een gezamenlijk beheerplan en over 

de subsidies waarmee de Vlaamse overheid u helpt om ecologische en 

sociale beheerdoelstellingen te realiseren.

1.1 Wat is een beheerplan?

Een beheerplan geeft – op basis van een begin 
inventaris – aan waar u met het beheer van uw bos 
heen wil. Het legt de ecologische, economische, 
sociale, educatieve, milieubeschermende en we-
tenschappelijke doelstellingen vast die u in uw bos 
wil bereiken. Het somt ook alle werkzaamheden en 
handelingen op die nodig zijn om die beheerdoel-
stellingen zo efficiënt mogelijk te realiseren.

Alle werkzaamheden die in een goedgekeurd 
beheerplan opgesomd staan, zijn niet meer vergun-
ningsplichtig volgens het bosdecreet en het natuur-
decreet. Voor werken voorzien in een goedgekeurd 
bosbeheerplan is er geen stedenbouwkundige 
vergunning meer nodig voor zover de werken niet 
gepaard gaan met de oprichting van constructies 
groter dan 40 m² en voor zover ze niet gepaard 
gaan met ontbossing. 
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1.2 Wie moet een beheerplan op-
maken?

Artikel 43 van het bosdecreet schrijft voor dat een 
beheerplan moet worden opgemaakt voor alle 
openbare bossen en voor elk privé-bos van min-
stens 5 hectare groot.

Voor bossen kleiner dan 5 hectare kan u uit eigen 
beweging een beheerplan opmaken.

1.3 Het beperkt en het uitgebreid 
beheerplan

We maken een onderscheid tussen een beperkt en 
een uitgebreid beheerplan.

Een uitgebreid beheerplan moet voldoen aan de cri-
teria voor duurzaam bosbeheer. Dat wil zeggen dat 
het beheer van uw bossen optimaal rekening houdt 
met de ecologische, economische, sociale, educa-
tieve en recreatieve functies die het bos vervult.

Ook het beperkte beheerplan moet aan bepaalde 
ecologische, economische en sociale doelstellin-
gen voldoen. Die doelstellingen zijn echter minder 
ambitieus. Bij de goedkeuring wordt uitgegaan van 
het stand still-beginsel. Dat wil zeggen dat de aan-
wezige natuurwaarden door het gevoerde beheer 
minstens in stand moeten gehouden worden.
 

1.4 Welk beheerplan moet u         
maken?

Alle openbare boseigenaars moeten een uitgebreid 
beheerplan opmaken, volgens de criteria voor 
duurzaam bosbeheer. Privé-bosbeheerders moeten 
dat doen voor hun bossen, groter dan 5 hectare, 
die volledig of gedeeltelijk in het Vlaams ecologisch 
netwerk (VEN) liggen. Het VEN omvat een selectie 
van zeer waardevolle natuurgebieden en heeft als 
doel de natuur en de open ruimte in Vlaanderen 
beter te beschermen en te ontwikkelen. Bosbeheer 
in VEN-gebied blijft mogelijk, maar u moet er wel 
een natuurgericht bosbeheer voeren. Daarom dient 
uw bosbeheerplan te voldoen aan de criteria voor 
duurzaam bosbeheer.

Hoe zoekt u op of uw bos in het VEN ligt? Ga 
naar www.agiv.be en klik achtereenvolgens op > 
Diensten > Geo-Vlaanderen > Loketten > Milieu > 
Gebieden van het VEN en het IVON.

Het uitgebreid beheerplan:  pro-
cedure en subsidies

Een uitgebreid beheerplan omvat meer en 
gedetailleerdere informatie over het bos (o.a. 
metingen van houtvolumes en vegetatieop-
names). De beheerdoelstellingen en –werken 
worden uitgebreider omschreven zodat uit het 
beheerplan blijkt of de normen, opgelegd in 
de criteria voor duurzaam bosbeheer, gehaald 
worden. Meer info over de criteria voor duur-
zaam bosbeheer vindt u op www.natuurenbos.
be/duurzaambeheer

Voor een uitgebreid beheerplan is ook de goed-
keuringsprocedure uitgebreider dan voor een 
beperkt beheerplan. Zo moet het ontwerp voor 
consultatie door omwonenden en belangstel-
lenden ter inzage liggen bij de bosgroep of op 
de provinciale zetel van het Agentschap voor 
Natuur en Bos.

Voor de opmaak van een beperkt beheerplan 
vult u een formulier in. Dat is bij het uitge-
breide beheerplan niet zo. Hier legt het besluit 
enkel de inhoudstafel vast. Een gedetailleerde 
handleiding legt uit hoe u alle punten uit de in-
houdstafel moet invullen. Meer informatie vindt 
u op www.natuurenbos.be/bosbeheerplanning.
We raden u aan om, vooraleer u start met de 
opmaak van een uitgebreid beheerplan, contact 
op te nemen met het Agentschap voor Natuur 
en Bos. Daar kan u afspraken maken over de 
indeling van het bos in percelen, over het aantal 
proefvlakken en vegetatieopnames en kun-
nen de beheerdoelstellingen al eens overlopen 
worden.

Voor de opmaak van een uitgebreid beheerplan 
kan u van de Vlaamse overheid subsidies krij-
gen. Meer informatie hierover vindt u op 
www.natuurenbos.be/bossubsidies. 
Als eigenaar van bossen in het VEN bent u 
vrijgesteld van het Vlaamse deel van de onroe-
rende voorheffing op het kadastraal inkomen 
van uw bos. De opcentiemen die de provincie 
en de gemeente op de onroerende voorheffing 
kunnen heffen, blijven bestaan. Bovendien bent 
u volledig vrijgesteld van de successierechten. 
U moet dan wel de nodige waarborgen geven 
dat het bos minstens dertig jaar lang verder 
als bos beheerd zal blijven. Ook voor bossen 
buiten het VEN kan u een vrijstelling van de 
successierechten krijgen. Die bossen moeten 
dan wel beheerd worden volgens de criteria 
duurzaam bosbeheer, wat moet blijken uit een 
uitgebreid beheerplan.
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Ligt uw privé-bos buiten het VEN en is het groter 
dan 5 hectare? Dan maakt u een beperkt beheer-
plan op. Wel mag u uit eigen beweging een uit-
gebreid beheerplan opstellen. Zoals u links in het 
kaderstuk leest, kan u daarvoor subsidies krijgen. 
Bovendien bent u met een uitgebreid beheerplan 
vrijgesteld van successierechten.

           buiten VEN-gebied       in VEN-gebied
openbaar bos      uitgebreid beheerplan     uitgebreid beheerplan 
                             verplicht                          verplicht
privé-bos > 5ha   beperkt beheerplan         uitgebreid beheerplan
                             verplicht; uitgebreid       verplicht
                             beheerplan mag uit 
                             eigen beweging 

1.5 U hebt al een goedgekeurd     
beheerplan?

Beschikt u voor uw privé-bos over een beheerplan 
dat goedgekeurd is volgens de procedure van het 
oude besluit over de bosbeheerplannen (van 4 de-
cember 1991)? Dan blijft het bestaande beheerplan 
geldig tot de vervaldatum.

Indien u een beperkt beheerplan hebt dat volgens 
het besluit van 27 juni 2003 is opgemaakt en 
goedgekeurd en indien na de VEN-afbakening blijkt 
dat uw privé-bos in VEN-gebied ligt, dan vervalt uw 
beheerplan twee jaar na de VEN-afbakening. Voor 
die vervaldatum moet u een uitgebreid beheerplan 
indienen dat voldoet aan de criteria voor duurzaam 
bosbeheer.

Wat is een bosgroep?

Een bosgroep is een duurzaam samenwer-
kingsverband tussen verschillende eigenaars 
en beheerders. Dat verband is gebaseerd op 
vrijwillige samenwerking. Alle partners staan 
op gelijke voet en de eigenaar behoudt zijn 
vrijheid. 

Ons beperkte bosareaal in Vlaanderen is 
enorm versnipperd. De meeste boseigendom-
men zijn kleiner dan 1 hectare. Het beheer van 
die stukjes bos is voor veel eigenaars en be-
heerders financieel onrendabel. Als verschillen-
de eigenaars in een bosgroep samen zorgen 
voor het beheer van hun bossen, verhoogt dat 
de efficiëntie en de rendabiliteit. Het bevordert 
bovendien de uitwisseling van informatie.

Een coördinator begeleidt de bosgroep. Hij/zij 
tracht om de samenwerking tussen de eige-
naars zoveel mogelijk te stimuleren en om het 
bosbeheer en de kwaliteit van de bossen te ver-
beteren. Natuurgericht bosbeheer, kwalitatieve 
en ecologisch verantwoorde houtproductie en 
recreatief gebruik staan centraal in de doelstel-
lingen van de bosgroepen.

Als openbare boseigenaar en privé-bosbeheer-
der kan u – op vrijwillige basis – een beroep 
doen op de diensten van een bosgroep. Een 
bosgroep biedt u praktische hulp, bijvoor-
beeld bij een gegroepeerde houtverkoop of 
bij het onderhoud van het bos. Als lid van een 
bosgroep kan u samen bosplantsoen aanko-
pen, een gezamenlijk beheerplan opstellen of 
samen subsidies aanvragen.

Adressen van bosgroepen vindt u op             
www.bosgroepen.be.
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De subsidieregeling

Het subsidiebesluit d.d. 27 juni 2003 van de 
Vlaamse regering voorziet in vier soorten sub-
sidies. U krijgt een subsidie wanneer u:

- (her)bebost en daarvoor inheemse boom-
soorten gebruikt. Dit is bedoeld als stimulans 
om te kiezen voor boomsoorten die ecologisch 
het best geschikt zijn.

- uw privé-bos openstelt voor het publiek. Bos-
sen hebben immers ook een sociale en recre-
atieve functie. Wie eveneens een speelzone 
inricht, krijgt nog een extra subsidie.

- een bosbeheerplan volgens de criteria 
duurzaam bosbeheer opmaakt (m.a.w. het 
uitgebreid bosbeheerplan). Dit is immers zo 
complex dat u moeilijk zonder een deskundige 
kunt. 

- uw bos beheert volgens de criteria duurzaam 
bosbeheer. Deze subsidie moedigt de bevorde-
ring van de ecologische functie aan.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt 
u op www.natuurenbos.be/bossubsidies. 

1.6 Verplichtingen… maar ook     
subsidies

Het bosdecreet legt u als privé-bosbeheerder van 
een bos van meer dan 5 hectare op om minstens 
een beperkt beheerplan op te stellen. Daar zijn 
verplichtingen aan verbonden, maar ook subsidie-
mogelijkheden.

Hoe meer uw beheerplan de ecologische en sociale 
functie van het bos in de verf zet, hoe meer subsi-
dies u kan krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u herbe-
bost met inheemse soorten zoals Zomereik, Beuk, 
Grauwe abeel, Es, Zwarte els,…. Ook wanneer u 
het bos openstelt voor recreatie wordt u financieel 
beloond (zie kadertekst rechts).

1.7 Wat moet er in het beperkt     
beheerplan staan?

De inhoud van het beperkt beheerplan is vastge-
legd door de Vlaamse regering. Ruwweg moet het 
de volgende onderdelen bevatten:
1. identificatiegegevens en een algemene be-  
 schrijving: eigendomssituatie, kadastraal over 
 zicht, bestemmingen, bestandsbeschrijving,  
 enz.;
2. beheerdoelstellingen: de doelstellingen die u  
 wil realiseren om de economische, ecologische,  
 sociale, educatieve, milieubeschermende en    
 wetenschappelijke functie van het bos tot haar 
 recht te laten komen;
3. de beheermaatregelen die u plant om de 
 vooropgestelde beheerdoelstellingen te verwe- 
 zenlijken – een belangrijk onderdeel vormen de  
 bosbouwkundige beheermaatregelen: bosver- 
 jonging, bosomvorming, bosbehandelings- en 
 verplegingswerken, brandpreventie en de kapre- 
 geling.

Al die onderdelen komen aan bod in het officiële 
formulier voor het opmaken van het beperkt be-
heerplan. In het volgende hoofdstuk loodsen we u 
stapsgewijs door dat formulier.

1.8 Hoe wordt uw beheerplan      
beoordeeld?

Bij de beoordeling van uw beperkt beheerplan 
hanteert het Agentschap voor Natuur en Bos het 
stand still-principe. Dat betekent dat de aanwezige 
natuurwaarden minstens behouden moeten blij-
ven. Inheemse boomsoorten mag u bijvoorbeeld 
niet kappen en vervangen door exoten.

Bij de beoordeling van uw beheerplan moet het 
Agentschap voor Natuur en Bos ook rekening hou-
den met enkele bepalingen uit het Natuurdecreet 
en van de regelgeving rond onroerend erfgoed:

• indien het bos gelegen is in of grenzend aan een  
 SBZ (speciale beschermingszone) moet de mo- 
 gelijke aantasting van de natuurlijke kenmerken  
 van de SBZ ingeschat en beperkt worden.
• indien het bos in een gebied ligt waarvoor er een  
 goedgekeurd natuurrichtplan bestaat, dient u  
 daar rekening mee te houden bij het formuleren  
 van de beheerdoelstellingen en maatregelen.
• indien het bos gelegen is in een definitief aan- 
 geduide ankerplaats of erfgoedlandschap of in 
 een beschermd landschap dient u bij het formu- 
 leren van de beheerdoelstellingen en maatrege- 
 len rekening te houden met de erfgoedwaarden  
 in uw bos. 
• wanneer in het beheerplan terreinen opgeno- 
 men zijn die beschermd zijn als stads- of dorps- 
 gezicht moet u voor werken die strijdig zijn met  
 de beschermingsvoorschriften een machtiging  
 vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
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Daarnaast hanteren we de principes van het na-
tuurgericht bosbeheer als een belangrijke leidraad 
bij de beoordeling van het beheerplan. Enkele 
belangrijke principes zijn:
- bomen moeten oud kunnen worden
- inheemse soorten vormen de basis van het bos- 
 ecosysteem
- het bos heeft een gevarieerde structuur
- zelfregulerende of spontane processen vormen  
 de basis van natuurgerichte bosbouw
- de houtwinning gebeurt met zo weinig mogelijk  
 schade aan de bodem

- kleine elementen met een hoge natuurbehouds- 
 waarde krijgen de nodige aandacht
- kaalslag moeten worden vermeden, groepsge- 
 wijze of individuele kappingen genieten de voor- 
 keur
- een natuurgetrouw beheerd bos bevat dood   
 hout
- mechanische of biologische bestrijding van   
 ongewenste vegetatie verdient de voorkeur 
 boven chemische bestrijding
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2. STAPSGEWIJS DOORHEEN HET 

AANVRAAGFORMULIER

Op de volgende pagina’s ziet u een fi ctief voorbeeld van een beperkt be-

heerplan. Daar waar nodig geven we wat toelichting en waar mogelijk uit-

leg over de criteria die we hanteren om het ontwerp van een beheerplan te 

beoordelen. Het dient als leidraad om uw eigen plan zo goed en zo volle-

dig mogelijk in te vullen.
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Vraag 1 t.e.m. 5: 
de identificatiegegevens van de privé-bosbeheerder(s). Dient u een gezamenlijk beheerplan in, vul dan 
het subformulier Gezamenlijk bosbeheerplan in en ga rechtstreeks naar vraag 7.

2.1 De bosbeheerder(s) en de indiener van het beheerplan.
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Subformulier Gezamenlijk bosbeheerplan: 
geef de bosbeheerders een nummer en voeg dat nummer toe in de rubriekstitel Gegevens van bosbeheer-
der… .
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Vraag 6 t.e.m. 8: 
hier kan u de gegevens van de indiener van het beheerplan invullen. Uiteraard kan u tegelijk beheerder en 
indiener zijn, dan hoeft u vraag 7 en 8 niet in te vullen.

Voor briefwisseling en contact tijdens het doorlopen van de goedkeuringsprocedure gebruikt het Agent-
schap voor Natuur en Bos de hier ingevulde gegevens.
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Vraag 9 en 10: 
alle gegevens die noodzakelijk zijn om het eigendom te kunnen situeren. Voeg een situatieplan toe: een 
topografische kaart (schaal 1/10.000 tot 1/25.000) of een stratenplan waarop u de ligging van het bos en 
één of meerdere herkenningspunten op het terrein aanduidt.

Voor elk genummerd perceel vermeldt u de kadastergegevens. Voeg bij het formulier een kopie van het 
kadastraal plan met aanduiding van de bosbestanden. 

Nummer van het bestand: 

Voor de planning van de beheerdoelstellingen en de beheermaatregelen wordt het bos eerst ingedeeld 
in ‘bestanden’. Die vallen niet noodzakelijk samen met de begrenzing van de kadastrale percelen. Het 
bosbestand is de kleinste eenheid van beheer en komt overeen met een onderdeel van het bos waarin 
een reeks ecologische eigenschappen vrij gelijkaardig zijn (bodem, vegetatie, waterhuishouding,...). De 
biologische waarderingskaart (BWK) kan hiervoor een nuttige basis zijn. (te raadplegen op www.agiv.be/ 
Loketten)

Het indelen van bestanden mag dus niet enkel afhangen van de aanwezige soorten in de boomlaag, maar 
is afhankelijk van hetzelfde beheer en dezelfde doelsoorten binnen de planperiode van het beheerplan 
(zijnde 20 jaar). 

De oppervlakte van een bestand kan sterk variëren. Bestandsgrenzen liggen niet vast. In de volgende 
planperiode, en zelfs tijdens de huidige planperiode bij een herziening, kunnen twee of meer bestanden 
in elkaar overgaan of kan een bestand worden opgesplitst in twee of meer delen.
De gangbare oppervlakte van een bosbestand is bij grotere, relatief homogene bossen 2 ha tot 5 ha. Bij 
kleine of zeer versnipperde bossen (door eigendomstoestand of terreinsituatie) wordt zoveel mogelijk 
gestreefd naar een minimum oppervlakte voor een bestand van 0,5 ha. 

De bestandsindeling heeft gevolgen voor de praktische organisatie van het te voeren beheer, maar ook 
voor de eventuele latere subsidiëring ervan. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos kan vrijblijvend aanpassingen aan de bestandsindeling voorstellen 
die een optimale subsidieverwerving mogelijk maken. Omgekeerd kan een bosbouwkundig onverant-
woorde bestandindeling, die enkel tot doel heeft maximaal subsidies te verwerven, geweigerd worden. 

Gelijkaardige perceeltjes van verschillende eigenaars worden zoveel mogelijk gegroepeerd in één bestand. 
De verschillende boseigendommen kunnen dan indien nodig als ‘subbestanden’ aangeduid worden.

2.2 Identifi catie van het bos en bestandsbeschrijving
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Voorbeeld 
van een 
kadasterplan

17



Vraag 11 t.e.m. 13: 

vraag 11: 
de ruimtelijke bestemming van het boseigendom:
Het volstaat niet om enkel de bestemming volgens het Gewestplan na te gaan. U moet ook nagaan of de 
bestemming volgens het Gewestplan niet gewijzigd is door een APA (algemeen plan van aanleg), BPA 
(bijzonder plan van aanleg), een RUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) of een GRUP (gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan). 

Via de website www.agiv.be > diensten > geo-vlaanderen > ruimtelijke planning > gewestplannen en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen kan u, naast de gewestplanbestemming, ook opzoeken of er een APA, een 
BPA of een RUP bestaat voor het betrokken terrein. Alle RUP’s, waaronder ook de RUP’s waarvoor het 
openbaar onderzoek nog loopt, kan u consulteren op www.ruimtelijkeordening.be. Daar vindt u ook de 
bestemmingsvoorschriften.

Gemeentelijke en provinciale RUP’s zijn nog niet gebundeld ter beschikking voor heel Vlaanderen. Hier-
voor consulteert u best de website van de gemeente of de provincie of de dienst ruimtelijke ordening van 
de gemeente of de provincie zelf.

vraag 12: 
of uw bos (of zones ervan) in een speciale beschermingszone (SBZ) ligt, vindt u op www.agiv.be > dien-
sten > geo-vlaanderen. In de rubriek ‘milieu’ onder ‘natura2000’ vindt u een kaart met de beschermings-
zones. 

vraag 13: 
gegevens over beschermde landschappen of andere beschermingsstatuten in het kader van onroerend 
erfgoed vindt u op www.agiv.be > diensten > geo-vlaanderen > cultureel erfgoed. U kan die informatie ook 
opvragen bij het gemeentehuis. 

18



Vraag 14:

 

De individuele bestandsfiche is bedoeld om voor elk bosbestand op één pagina een overzicht te hebben 
van de beschrijving van het bos en de geplande maatregelen. Bij gezamenlijke beheerplannen met meer-
dere kleine boseigendommen kan de bosbeheerder zo snel zicht krijgen op die delen uit het bosbeheer-
plan die voor zijn eigendom van belang zijn.

Vul nu enkel het deel 1 bestandsbeschrijving in en keer dan terug naar vraag 15 op het algemene       
formulier!
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Subformulier: Individuele bestandsfi che
deel 1: bestandsbeschrijving
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Info over de biologische waarderingskaart vindt u op www.agiv.be > diensten > geo-vlaanderen, in de 
rubriek ‘milieu’ onder ‘Biologische Waardering’. 

bestandstype:
LH:  loofhout: loofhoutbestand met minder dan 20% bijmenging van naaldhout.
L + N:  gemengd loofhout: loofhoutbestand met bijmenging van naaldhout tussen 20% en 50%.
N + L:  gemengd naaldhout: naaldhoutbestand met bijmenging van loofhout tussen 20% en 50%
N:  naaldhout: naaldhoutbestand met minder dan 20% bijmening van loofhout.
Niet van toepassing: bv. een (permanent) open plek, te herbebossen zone, infrastructuur, poel, vijver,…

sluitingsgraad: 
Het percentage kroonprojectie ten opzichte van de totale oppervlakte. M.a.w. hoeveel schaduw werpen de 
bomen op de grond wanneer de zon loodrecht op hun stam staat?

bedrijfsvorm:
- hooghout: bedrijfsvorm waarin de bomen als hoogstammen opgroeien.
- hakhout: bedrijfsvorm waarin de bomen door het regelmatig kappen (om de 5 tot 20 jaar) als struiken  
 opschieten. Hakhout dat sinds meer dan 20 jaar niet meer is gekapt, wordt beschouwd als hooghout.
- middelhout: bestaat uit de combinatie van hooghout en hakhout.
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Vraag 15 t.e.m. 18: de economische functie 
hier legt u de beheerdoelstellingen vast die u voor de economische bosfunctie wil bereiken. U vermeldt of 
u al dan niet hout kapt en of dat hout bedoeld is voor eigen gebruik of voor de verkoop. U vermeldt ook 
of u nog andere bosproducten wint – bijvoorbeeld paddenstoelen of zaad – en of u het bos verpacht als 
jachtgebied of eventueel zelf bejaagt.

Bij vraag 15: 

‘houtoogst’, zonder rekening te houden met andere bosfuncties  is niet in overeenstemming met het Bos-
decreet en het Natuurdecreet. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal bij de beoordeling van het beheer-
plan altijd voldoende oog hebben voor andere bosfuncties. Indien het bos voor u in hoofdzaak dient voor 
houtproductie, dan kruist u toch het eerste vakje aan.

2.3 Beheerdoelstellingen
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Definities van houtsortiment 
Naargelang het gebruiksdoel wordt de grondstof hout ingedeeld in werkhout, industriehout en brandhout. 

Werkhout is de verzamelnaam voor hout met zware afmetingen (meer dan 70 cm omtrek en een mini-
male lengte van 2,60 m) en van goede kwaliteit. Naargelang kwaliteit, grootte en houtsoort wordt het 
werkhout verwerkt tot afrol-, fineer- of zaaghout.
Zaaghout: voor meubels en schrijnwerk: moet naargelang de boomsoort een minimale diameter en recht-
heid hebben. Zaaghout van mindere kwaliteit wordt gebruikt als timmerhout en voor het vervaardigen van 

dwarsliggers, paletten en kisten.
Fineerhout en afrolhout: met fineer bedoelen we zeer dunne bladen hout. Het wordt verkregen uit hout-
stukken met weinig of geen fouten. Schilfineer ontstaat door het afrollen of afschillen van stammen, 
ongeveer zoals een potlood gescherpt wordt. Snijfineer (edelfineer, dekfineer) wordt vooral geproduceerd 
uit waardevolle houtsoorten. Het houtstuk wordt op en neer bewogen en de bekomen sneetjes hout zijn 
vaak dunner dan 1 mm.

Industriehout: dunnere houtsortimenten en hout van mindere kwaliteit worden als industriehout geklas-
seerd. Het zijn vaak bomen afkomstig van dunningen en kroonhout. Dit hout wordt vooral gebruikt voor 
verder verhakselen of vervezelen (bv. voor verwerking tot spaanplaten). 

Brandhout: hout voor houtkachels en haardvuren. 
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Vraag 19 en 20: de ecologische bosfunctie 
hier legt u de beheerdoelstellingen vast die u voor de ecologische bosfunctie wil bereiken. Om u hierbij te 
helpen somt het formulier enkele mogelijke manieren op waarop u de ecologische functie in uw bos kan 
versterken.

Inheemse boomsoorten vormen de basis van het bosecosysteem. Ze zijn volledig aangepast aan ons kli-
maat, onze bodem en de andere componenten van ons bosecosysteem. Een aantal dier- en plantsoorten 
is bovendien op inheemse boomsoorten aangewezen. Daarom stimuleert de overheid de (her)bebossing 
met inheemse soorten.

Structuurrijkdom: in een structuurrijk bos zijn alle zogenaamde ‘lagen’ of ‘etages’ in het bos goed ont-
wikkeld: de kruidlaag, de struiklaag, een nevenetage met minder hoge bomen en een hoofdetage met de 
hoogste bomen.

Bosranden en open plekken: in een natuurgetrouw beheerd bos komen ook open plekken voor. Het gaat 
vooral om grasvegetaties en heide, maar ook om ruigtes – de eerste fase in de overgang van open naar 
gesloten vegetatie. Open plekken kunnen stimulerend werken voor de biodiversiteit: het maakt het bosge-
bied gevarieerder en veel plant- en diersoorten zijn afhankelijk van een bosrand. Die overgangszone is erg 
belangrijk voor vogels en insecten: dankzij de verhoogde lichtinval ontstaat een rijke struik- en kruidenve-
getatie. Daarom is het raadzaam om voor een goed ontwikkelde bosrand te zorgen, zowel rond het bos 
als rond de open plekken. Ook wegbermen kunnen een belangrijke ecologische rol spelen.

Open plekken in het bos die beheerd worden in functie van natuurbehoud worden als onderdeel van het 
bos beschouwd en vallen mee onder de toepassing van het bosdecreet indien ze voldoen aan volgende 
voorwaarden:

- de open plek wordt beheerd in functie van natuurbehoud
- de open plek is voor minstens de helft van de omtrek omgeven door bos
- de oppervlakte is maximaal 3 ha

Het creëren van nieuwe open plekken in het bos wordt enkel toegestaan indien de ecologische motivering 
hiervoor opgenomen is in een hoger officieel goedgekeurd planningsdocument (natuurrichtplan, natuur-
inrichtinsproject, beheervisie, uitgebreid bosbeheerplan).

Poel of moeras: aanwezige poelen of moerassen zijn meestal ecologisch zeer waardevol.  Ze vergen een 
aangepast beheer.

In bijna ieder bos zijn waardevolle ecologische elementen te vinden: nestplaatsen van roofvogels, uilen, 
vleermuizen, misschien zelfs een dassenburcht, een poel, een zeldzame struik, een vijver, enz. Die waar-
devolle elementen verdienen bescherming. Dat doet u bijvoorbeeld door rond kwetsbare plaatsen een 
rustzone te creëren waarin u recreatie en bosbouwkundige activiteiten zoveel mogelijk beperkt.

Zeldzame of te beschermen soorten: bij het formuleren van de beheermaatregelen moeten we voldoende 
aandacht besteden aan de bescherming van deze soorten. Meer informatie over de mogelijke aanwezig-
heid van zeldzame of te beschermen soorten kan u aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos of bij de 
plaatselijke natuurvereniging.
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Bij het beoordelen van dit deel van het beheerplan houdt het Agentschap voor Natuur en Bos met vol-
gende punten rekening: 
- bij het formuleren van de beheerdoelstellingen is er voldaan aan de zorgplicht en het standstill-begin- 
 sel. Dit betekent dat u mogelijke schade aan de natuur zoveel mogelijk vermijdt en dat de toestand   
 van de natuur door de geplande beheermaatregelen zeker niet achteruit mag gaan.
- in SBZ: de beheerdoelstellingen zijn geformuleerd rekeninghoudend met behoud en uitbreiding van de  
 habitat en soorten waarvoor het gebied werd aangemeld. 
- indien er een natuurrichtplan is: de beheerdoelstellingen zijn verenigbaar met de doelstellingen uit het  
 natuurrichtplan.
- bij aanleg van een poel of moeras onderzoeken we of er een voldoende ecologische motivering is. Zie  
 ook op de website www.natuurenbos.be/bos_anderemachtigingen 
- indien er in het gebied autochtone bomen of struiken voorkomen die opgenomen zijn in de inventa- 
 ris van het Agentschap voor Natuur en Bos, dient u voldoende maatregelen te nemen om deze te be- 
 schermen. Meer info op www.natuurenbos.be/autochtonebomen.
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Vraag 21 t.e.m. 23: de sociale en educatieve bosfunctie 
hier legt u de beheerdoelstellingen vast die u voor de sociale en educatieve bosfuncties wil bereiken.

Privé-bossen zijn volgens het Bosdecreet in principe altijd toegankelijk op de boswegen. U hebt echter 
het recht om te beslissen dat uw privé-bos ontoegankelijk is. U moet dit dan bij de toegangen tot het bos 
bekend maken via het wettelijk bepaald verbodsbord (V14).  U kan het beeld voor dergelijk bord downloa-
den van www.natuurenbos.be/toegankelijkheidsborden
 
Indien u akkoord gaat met de principiële toegankelijkheid (= toegankelijkheid voor voetgangers op de 
boswegen), dan hoeft u verder niets te ondernemen. Het volstaat dan bij vraag 21, het derde hokje aan te 
vinken.

Indien u echter in het bos extra vormen van toegankelijkheid wenst te realiseren zoals fietsen, ruiteren of 
spelen in aangeduide speelzones op permanente basis, dan moet dat geregeld worden via de opmaak van 
een aparte toegankelijkheidsregeling. Meer informatie is te vinden via www.natuurenbos.be/toegankelijk-
heid.

De Vlaamse overheid verleent een subsidie voor het openstellen van uw bos. Een extra subsidie is voor-
zien wanneer u ook nog een speelzone afbakent (zie kader over de subsidieregeling op p. 8). 

Meer informatie over speelzones vindt u terug in de publicatie ‘Actiegerichte handleiding speelzones in 
bossen’, een uitgave van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, in samenwerking met het Agentschap en 
Steunpunt Jeugd vzw (http://www.vbv.be/speelzones/actiehandleiding_speelzones_web.pdf).

De gegevens over de lengte van de opengestelde wegen en de oppervlakte bos en speelzone (zie vraag 
23) zijn vooral belangrijk i.v.m. mogelijke subsidies.

Open plekken voor recreatie: speel- of ligweiden, picknickplaatsen: bestaande plaatsen duidt u aan op 
het bosplan. Nieuwe open plekken voor recreatie worden in het kader van het beperkt bosbeheerplan niet 
toegestaan. 
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Vraag 24 en 25: de milieubeschermende en wetenschappelijke functie
hier legt u de beheerdoelstellingen vast die u voor de milieubeschermende en wetenschappelijke bosfunc-
ties wil bereiken.

Een bos kan verschillende milieubeschermende functies vervullen. Rond een industrieterrein kan het 
dienst doen als geluidswering of als visueel scherm. Op gevoelige bodems zoals duinen of hellingen fun-
geert het als bodembescherming en helpt het de erosie door wind en regen te bestrijden. Een bos kan ook 
de grondwatervoorraad bufferen tegen schadelijke invloeden van buitenaf: het houdt het water vast zodat 
het regenwater minder snel wegstroomt. Dat draagt bij tot de waterbeheersing. 

Wetenschappelijke functie: in deze rubriek noteert u een eventuele overeenkomst met een onderzoeksin-
stelling, bijvoorbeeld met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
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> Nu alle beheerdoelstellingen vastgelegd zijn, dient u deze te vertalen in concrete beheermaatregelen 
(vragen 26 -34). 

Vraag 26:
Vraag 26 gaat over de bosbouwkundige beheermaatregelen op die u wil nemen. Onder deze vraag moet u 
niets invullen, hier vindt u enkel informatie.
Vul na vraag 26 eerst op elke bestandsfiche ‘deel 2 bosbouwkundige maatregelen’ in en keer dan terug 
naar vraag 27 op het algemene formulier!

2.4 Beheermaatregelen
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Kappingen:
Alle geplande kappingen voor de komende 20 jaar moet u per bestand invullen op de individuele be-
standsfiche. Eventueel kunt u aan het formulier een apart overzicht (cf. de vroegere ‘kapregeling’) in 
tabelvorm toevoegen met de voorziene dunningen en eindkappen per perceel of bestand en per jaar voor 
de komende 20 jaar. Dat kan nuttig zijn om een beter overzicht te hebben van de uit te voeren kappingen 
over het hele bos.

Dunningen:
Het kappen van een percentage van de bomen om de overblijvende bomen meer groeiruimte te geven 
(concentratie van de groei van de meest hoogwaardige bomen) en voor meer lichtinval te zorgen, wat de 
ontwikkeling van een gevarieerde struik- en kruidlaag bevordert.

Bij het aanduiden van de te dunnen bomen kiest u best enkel die bomen die de mooie, rechte en grootste 
bomen hinderen in hun groei. Het is dus zeker niet nodig alle slecht gevormde of kwijnende bomen weg 
te nemen, zolang deze de andere bomen niet hinderen in hun groei. Het zogenaamde ‘opkuisen’ van een 
bos is niet nodig voor de houtkwaliteit en is schadelijk voor de structuurrijkom en de ecologische waarde 
van het bos.

Voor het aanduiden van de dunningen kan u, indien nodig, advies vragen aan de plaatselijke bosgroep 
(adressen zie www.bosgroepen.be).

Bij de beoordeling hanteert het Agentschap voor Natuur en Bos de volgende criteria:
- de dunning is een bosbouwkundige maatregel met het doel de kwaliteit van het overblijvende bosbe- 
 stand te verbeteren. Dunningen die enkel houtoogst tot doel hebben, met degradatie van het bestand  
 tot gevolg kunnen geweigerd worden.
- op de bestandfiches wordt het maximaal toegestane dunningspercentage en het (minimaal en)  
 maximaal aantal dunningen over de volledige looptijd van het beheerplan vastgelegd. De beheer-  
 der moet zelf de gegevens over de uitgevoerde dunningen bijhouden en bij terreincontrole eventueel  
 voorleggen aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor het dunningspercentage werken we gewoon- 
 lijk met een percentage van het grondvlak. Het grondvlak is de som van de gezamenlijke oppervlakte  
 van de stamdoorsneden van de bomen op het perceel, gemeten op 1,5 m hoogte en uitgedrukt in   
 vierkante meter per hectare. Een percentage van het stamtal is ook aanvaardbaar omdat dit makkelij- 
 ker is voor de eigenaar. Bij dunning volgens de toekomstboommethode kan de intensiteit van de dun- 
 ning ook aangeduid worden in termen van percentage vrijstelling van de toekomstbomen.

Subformulier individuele bestandsfi che
deel 2: bosbouwkundige maatregelen
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Kaalkap en groeps- of zoomsgewijze eindkap:
Bij kaalkap worden alle bomen over de hele bestandoppervlakte in één keer gekapt.
Kaalkap veroorzaakt een grondige verstoring van het bosmicroklimaat en moet dan ook vermeden wor-
den. Groepsgewijze of individuele kapping of schermkap geniet de voorkeur.

Bij groepsgewijze kap wordt het kappen van het bestand opgesplitst in meerdere groepen (onderdelen 
van het bestand). Zoomsgewijze kap is hetzelfde, maar nu vormt een zoom of een langwerpige strook 
bomen de groep.

Bij de beoordeling van kaalkappen en groeps- of zoomsgewijze kappen hanteert het Agentschap voor Na-
tuur en Bos volgende criteria:
- maximum aaneengesloten oppervlakte voor kaalkap bij:
 o cultuurpopulier, Amerikaanse eik, Grove en Corsicaanse den, lork: 3 ha. 
 o al dan niet met exoten gemengd inheems loofhout: 1 ha. 
 Afwijkingen van bovenstaande criteria kunnen slechts toegestaan worden mits een grondige motivatie  
 (bv. vroegtijdige kappingen van zeer minderwaardige Picea-bestanden, vroeger kappen van Amerikaan- 
 se eik, in het kader van een globaal omvormingsplan enz.)
- meerdere kaalkappen verspreid over het bos zijn slechts toegestaan indien de onderlinge afstand  
 minstens 100 m bedraagt. Voor zover een bosbeheerplan wettelijk vereist is, kunnen meerdere kaal-  
 kappen in één bos enkel via een bosbeheerplan geregeld worden. Kaalkappen die op minder dan 
 100 m van elkaar liggen in eenzelfde bosdomein kunnen slechts uitgevoerd worden met een tussentijd  
 van minstens 3 jaar.
- afhankelijk van de beheerdoelstellingen en in functie van de houtmarkt kan de bosbeheerder zelf de  
 na te streven doeldiameter bepalen. Bij voorstellen voor extreem vroege kaalkappen zal het Agent-  
 schap voor Natuur en Bos onderzoeken wat de effecten zijn op de ecologische, landschappelijke en  
 recreatieve waarde van het bos. Bij negatieve impact kan de voorgestelde kap geweigerd worden.
- een kaalkap kan uitgevoerd worden vanaf het jaar dat ingevuld wordt op de bestandsfiche tot het eind  
 van de looptijd van het beheerplan. Dit mag echter niet leiden tot het groeperen van kaalkappen bin - 
 nen een periode van 3 jaar. De onderlinge afstand tussen kaalkappen voorzien in 3 opeenvolgende   
 jaren bedraagt steeds minstens 100 m.
- Bomen en struiken die opgenomen zijn in de inventaris van autochtone bomen en struiken mag u niet  
 kappen.

Individuele eindkap:
Het kappen van individuele kaprijpe bomen verspreid over het bestand.
Het Agentschap voor Natuur en Bos hanteert hier dezelfde criteria als bij dunning.

Hakhoutkap:
Bij hakhout ontwikkelen zich vanaf de afgezaagde stronk of stoof opnieuw groeischeuten; bij de hakhout-
kap worden die scheuten afgezaagd over het hele of gedeeltelijke bestand zodat zich nieuwe groeischeu-
ten kunnen ontwikkelen.

Hakhoutbeheer wordt enkel toegestaan bij voor hakhout geschikte soorten (eik, els, es, wilg, berk, linde, 
tamme kastanje) en bv. niet voor populier, beuk en naaldhout. Om een duidelijk onderscheid te behouden 
met korte-omloop-houtteelt bedraagt de omlooptijd minstens 8 jaar.
Een maximum wordt niet opgelegd, tenzij dit vereist is voor het behalen van de beheerdoelstellingen.

Jaarlijkse brandhoutkappingen:
Wanneer u uit uw bos jaarlijks slechts enkele bomen wenst te kappen voor brandhout voor eigen gebruik 
geeft u hier aan vanaf welk jaar u dat wenst te doen en hoeveel bomen of welk volume (stère) u maximaal 
per jaar wenst te kappen. 

Jaarlijks mag u niet meer kappen dan de jaarlijkse aanwas. Wanneer u in één jaar meer kapt, kan u het 
volgende jaar niet meer kappen.
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Herbebossing:
Indien u voor een bestand een kaalkap of een groeps- of zoomsgewijze kap plant, dient u ook aan te ge-
ven op welke manier de herbebossing zal gebeuren. 

Voor de heraanplanting of de natuurlijke verjonging van minstens 0,5 ha is het mogelijk een subsidie 
te bekomen (zie kader over de subsidieregeling op p. 8 ). Let op: u moet de subsidie aanvragen voor u 
begint met planten!

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft bij de beoordeling van het beheerplan advies over de meest 
standplaatsgeschikte boomsoorten voor uw bos. Voor de productie van kwaliteitshout raadt het Instituut 
voor Natuur en Bosonderzoek aan aanbevolen herkomsten te gebruiken (meer info op www.inbo.be).

Bij de beoordeling van het beheerplan hanteert het Agentschap voor Natuur en Bos volgende criteria: 
- in principe wordt waar mogelijk (voldoende kwaliteit en kwantiteit) en zinvol (standplaatsgeschikt,   
 kwalitatief goed uitgangsmateriaal) gekozen voor natuurlijke verjonging. 
- indien 5 jaar na de eindkap blijkt dat de natuurlijke verjonging onvoldoende is, moet u toch de nage - 
 streefde boomsoorten planten.
- de kunstmatige verjonging kan uitgevoerd worden tot 3 jaar na de eindkap. Dit wordt expliciet in het  
 beheerplan opgenomen, zo niet wordt het als voorwaarde in het goedkeuringsbesluit opgenomen.
- bij de keuze van de boomsoorten past u steeds het standstill-principe toe: dit betekent dat u inheemse  
 boomsoorten niet mag vervangen door exoten, inheemse loofboomsoorten niet door naaldboomsoor- 
 ten en dat homogene bestanden ondergeschikt zijn aan gemengde bestanden. 

Boomsoort Inheems 
loofhout 

Niet-inheems loofhout Inheems 
naaldhout 

Niet-inheems 
naaldhout 

Vervangen door: 

Inheems loofhout 

    

Vervangen door: 

Inheems naaldhout 

 Vooral in het kader van bestrijding 
van agressieve exoten 

  

Vervangen door: 

Niet-inheems 
loofhout 

   Aanplanten van 
agressieve exoten is 
uitgesloten 

Vervangen door: 
Niet-inheems 
naaldhout 

    

Boomsoort Minimum aantal per ha Maximaal 
plantverband 
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- Bij ligging in SBZ: de boomsoortenkeuze mag niet leiden tot betekenisvolle effecten op de natuurlijke  
 kenmerken van de SBZ. Herbeplanting met niet-standplaatsgeschikte soorten kan om die reden ge-  
 weigerd worden. Wanneer voor de SBZ een natuurrichtplan is opgesteld, moet de boomsoortenkeuze 
 in overeenstemming zijn met de bindende bepalingen in dat plan.
- Plantafstand: om bosbehoud te kunnen verzekeren worden een minimaal aantal boompjes per hectare  
 aangeplant in een maximaal plantverband. Deze minimale aantallen of maximaal plantverband vari  
 ëren naargelang de boomsoort (zie onderstaande tabel) en zijn dezelfde als voor het verkrijgen van   
 een subsidie voor herbebossing en bebossing.
 Voor de productie van kwaliteitshout raden we aan om in een nauwer plantverband te planten.
 

Boomsoort Minimum aantal per ha Maximaal 
plantverband 

Zomereik (Quercus robur) 2000 2m x 2.5m 
Wintereik (Quercus petraea) 2000 2m x 2.5m 
es (Fraxinus excelsior) 1600 2.5m x 2.5m 
beuk (Fagus sylvatica) 1600 2.5m x 2.5m 
zoete kers (Prunus avium) 1600 2.5m x 2.5m 
Haagbeuk (Carpinus betulus) 2000 2m x 2.5m 
linde (Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Tilia x vulgaris) 2000 2m x 2.5m 
zwarte els (Alnus glutinosa) 2000 2m x 2.5m 
berk (Betula pendula en Betula pubescens) 2000 2m x 2.5m 
olm (Ulmus glabra (syn. U. scabra), Ulmus minor(syn. U. campestris)) 2000 2m x 2.5m 
gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) 1600 2.5m x 2.5m 
wilg (Salix spp.) 2000 2m x 2.5m 
ratelpopulier (Populus tremula) 1600 2.5m x 2.5m  
grauwe abeel (Populus canescens) 123 9m x 9m 
grove den (Pinus sylvestris) 2500 2m x 2m 
vlier (Sambucus nigra), lijsterbes (Sorbus aucuparia), hazelaar (Corylus avellana), 
vuilboom (Frangula alnus), Gelderse roos (Viburnum opulus), kardinaalsmuts 
(Euonymus europaeus), rode kornoelje (Cornus sanguinea), vogelkers (Prunus padus), 
Spaanse aak (Acer campestre), meidoorn (Crataegus spp.), sleedoorn (Prunus spinosa), 
wilde rozen (Rosa spp.), hulst (Ilex aquifolium), wegedoorn (Rhamnus catharticus), 
duindoorn (Hippophae rhamnoides), wilde appel (Malus sylvestris), wilde peer (Pyrus 
pyraster), mispel (Mespilus germanica), taxus (Taxus baccata), jeneverbes (Juniperus 
communis), fladderiep (Ulmus laevis) 

2000 2m x 2.5m 

- Voor wilg, populier en olm kan na advies van het INBO afgeweken worden van de in de tabel vermelde  
 plantafstanden.
- Voor de soorten niet opgenomen in de lijst gelden volgende maximale plantafstanden: 2,5 m x 2,5 m  
 voor inheems loofhout en lork, 2 m x 2 m voor ander naaldhout, 10 m x 10 m voor cultuurpopulier.
- Kleine variaties van het maximaal plantverband met behoud van het minimum aantal per ha kunnen  
 toegestaan worden in functie van de mogelijkheid voor machinaal vrijstellen.
- De maximale plantafstand kan eventueel groter zijn bij gebruik van groot plantsoen als er tussen het  
 plantsoen voldoende natuurlijke verjonging of opslag van struiken en hakhout is. Voor de productie  
 van kwaliteitshout wordt een nauwer plantverband aangeraden.

Bosbehandelings- en verplegingswerkzaamheden:
Hiermee bedoelen we alle beheerwerken na de herbebossing en los van de geplande kappingen. 
 
Vrijstelling:
Het verwijderen van hinderende vegetatie (grassen, varens, bramen) in zeer jonge bosbestanden.

Vormsnoei:
Snoei om een betere stamkwaliteit te bekomen.

Bestrijding agressieve exoten: 
meestal Amerikaanse vogelkers. Hierbij vermeldt u best ook welke methode u hiervoor zal gebruiken.

Zuivering:
Het verwijderen van bomen van slechte kwaliteit in jonge bestanden die net het stadium van kroonslui-
ting hebben bereikt.
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Vraag 27 en 28: 
hier somt u alle beheermaatregelen op die u wil nemen voor de ecologische functie van het bos. 

Vul eerst voor elk bestand het derde deel van het formulier Individuele bestandsfiche in en keer daarna 
terug naar vraag 28 op het hoofdformulier.

Bosomvorming en beheermaatregelen:
Naargelang wat u bij vraag 19 hebt aangevinkt, kunt u hier voor het betreffende bestand aangeven door 
welke beheermaatregelen u die doelstelling wenst te bereiken.

Aanleg en beheer van open plekken: de aanleg van nieuwe open plekken is in principe enkel toegestaan 
via een uitgebreid bosbeheerplan (zie ook p. 22). Bestaande open plekken kunnen opengehouden worden 
door maaien en/of regelmatige verwijderen van opslag.
 
Aanleg en beheer van bosranden: een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden 
(minstens 0,5 m breed, bij voorkeur breder) en een mantel die bestaat uit een begroeiing van struiken 
(minstens 2 m breed, bij voorkeur breder). Structuur en soortensamenstelling hangen af van de stand-
plaats, het aangrenzende bos en het beheer. De zoomvegetaties worden periodiek gemaaid en de mantel-
vegetaties periodiek gekapt. Bij de aanleg van bosranden worden geen aanplantingen uitgevoerd in de 6 
m strook grenzend aan gronden met bestemming agrarisch gebied.

Subformulier individuele bestandsfi che
deel 3: maatregelen met betrekking tot de ecologische functie
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Voorwaarden voor de exploitatie
schoontijd: dit is de periode waarin in het bos niet geëxploiteerd en geruimd mag worden omwille van de 
broedperiode van vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwets-
bare vegetaties of om andere ecologische redenen. Deze periode loopt normaal gezien van 1 april tot 30 
juni, maar kan aangepast worden aan de plaatselijke situatie.  

Het Agentschap voor Natuur en Bos hanteert een richtkader om te bepalen in welke gevallen welke 
schoontijd nodig is. Hierbij houden we rekening met het bestandstype, de structuurrijkdom, de vegetatie-
kenmerken en eventueel de aanwezigheid van te beschermen soorten.

Beperking van exploitatie i.f.v. bodemkenmerken: om te veel schade aan de bosbodem te vermijden kun-
nen voorwaarden opgelegd worden, zoals: 
• uitslepen van gevelde bomen met lier van op de bosweg 
• uitslepen met paard 
• uitslepen via vaste uitsleeppistes 
• werken met een rupskraan 
• kroonhout ter plaatse laten liggen
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Vraag 29 t.e.m. 32: 
hier somt u alle overige beheermaatregelen op die u wil nemen.

(Vraag 29: )
recreatieve infrastructuur: duid hier aan welke recreatieve infrastructuur al aanwezig is in het bos of welke 
u wenst te plaatsen. De gemeente of het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen u meer informatie geven 
i.v.m. het al dan niet bijkomend noodzakelijk zijn van een stedenbouwkundige vergunning. 
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Vraag 33: 
Ingrepen en activiteiten waarvoor een machtiging nodig is: hou er rekening mee dat de meeste ingrepen 
uit deze vraag verboden zijn. Een machtiging wordt slechts zeer uitzonderlijk gegeven.
Op www.natuurenbos.be vindt u meer informatie over de van toepassing zijnde regelgeving en de nodige 
machtigingen en vergunningen voor de in deze vraag vermelde ingrepen en activiteiten.

Voeg bij dit formulier een bosplan waarop u de plaatsen aanduidt met de werkzaamheden…
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Vraag 34: 
deze vult u alleen in wanneer uw bos in een beschermd landschap ligt (zie vraag 13). U vermeldt de be-
heermaatregelen die u wil nemen voor de cultuurhistorische elementen. 

Voor het invullen van dit luik overlegt u best op voorhand met het Agentschap Onroerend Erfgoed
Dan kan ook onderzocht worden welke beheermaatregelen voor een subsidie in aanmerking komen. 
Indien dit luik ook goedgekeurd wordt door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed, dan geldt het 
bosbeheerplan ook als landschapsbeheerplan. Meer info bij de provinciale zetel van het Agentschap Na-
tuur en Bos of bij het Agentschap Ruimte & Erfgoed, team Onroerend Erfgoed (adressen en contactgege-
vens vindt u op www.onroerenderfgoed.be/contact).
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2.5 Bij te voegen bewijsstukken en bijlagen en ondertekening
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3. HET BEPERKT BEHEER
    PLAN VAN ONTWERP 
 TOT GOEDKEURING

Welke weg uw ontwerpbeheerplan moet volgen voor het wordt 

goedgekeurd, kan u nalezen op www.natuurenbos > Natuurbeleid > Bos 

> Bosbeheerplanning

Daar vindt u ook informatie over:

- de relatie met andere beheerplannen en met de toegankelijkheidsregeling. 
-  de beroepsmogelijkheid bij afkeuren van het beheerplan of indien u niet akkoord bent met eventueel 
 opgelegde voorwaarden bij de goedkeuring.
-  de procedure voor afwijken van een beheerplan of het wijzigen ervan.
-  de 5-jaarlijkse evaluatie en over het verval van beheerplannen.
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Meer informatie

Voor meer informatie over bosbeheer en –beleid kan u terecht bij:

-  het Agentschap Natuur en Bos
-  Inverde vzw, dat cursussen organiseert en publicaties verzorgt over verschillende aspecten 
 van bosbeheer:
    Duboislaan 1B, 1560 Hoeilaart
    tel. 02 658 24 94 - fax 02-658 24 95
    www.inverde.be
-  een bosgroep: de lijst vindt u op www.bosgroepen.be.

De relevante wetgeving

Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen.

Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van open-
bare en privé-bossen.

Bosdecreet van 13 juni 1990, Belgisch Staatsblad 28 september 1990, meermaals gewijzigd.
De gecoördineerde versie van het bosdecreet vindt u via www.natuurenbos.be/bosdecreet.

 

Adressen

Agentschap voor Natuur en Bos - Centrale Diensten

Koning Albert II-laan 20 
1000 Brussel
Tel. 02 553 81 02
Fax 02 553 81 05

De Provinciale Diensten in uw buurt zijn:

ANB - Antwerpen
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 
2018 Antwerpen 
Tel. 03 224 62 62 
Fax 03 224 60 90
Celverantwoordelijke Beleid: Joris Janssens 
E-mail ant.anb@vlaanderen.be

ANB – Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
Tel. 011 74 24 50
Fax 011 74 24 99
Celverantwoordelijke Beleid:  Kurt Michiels
E-mail lim.anb@vlaanderen.be 
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ANB – Oost-Vlaanderen
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Tel. 09 265 46 40 
Fax 09 265 45 88 
Celverantwoordelijke Beleid: Viviane Vanden Bil 
E-mail ovl.anb@vlaanderen.be

ANB – Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75
3000 Leuven
Tel. 016 66 63 00 
Fax 016 66 63 05
Celverantwoordelijke Beleid: Maarten Van den Eynde
E-mail vbr.anb@vlaanderen.be

ANB – West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200 Brugge (St. Michiels)
Tel. 050 24 77 40
Fax 050 24 77 45
Celverantwoordelijke Beleid: Danny Maddelein 
E-mail wvl.anb@vlaanderen.be
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