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Bebossen kan in Vlaanderen via verschillende wegen.
Onderstaande tabellen geven een aantal mogelijkheden weer.
Voor meer informatie contacteert u uw Bosgroep.

Wat

Bestemming

Voorwaarden

Kader

Betaling

PROJECTPROEP
Aankoop van gronden voor bebossing

t#PT
t0WFSJHHSPFO
t3FTFSWBBUFOOBUVVS
t0GPQHFOPNFOJOWPPSPOUwerp RUP met principeakkoord voor die bestemmingen
t0GJO4#; *)%

t1FSDFFMOPHOJFUJOFJHFOEPNWBOEFBDUPS
t5FSSFJONBHOJFUBBOHFXFOEXPSEFOWPPSFFOCFCPTsing ter compensatie van een ontbossing
t7PPSLFVSSFBMJTBUJFTUBETSBOECPTTFO TQFFMCPTTFO 
versterken van lokale bosuitbreidingsinitatieven, SBZ,
soortenbescherming, groene rand rond Brussel
t/BCFCPTTJOHCPT #)1FO53 

Projectoproep
aankoop voor
gronden voor
bebossing
+ info over
bebossen

t%FTVCTJEJFCFESBBHUWBOEFBBOkoopprijs met een maximumsubsidie
van 2,5 €/m²
t7JBBBOLPPQBLUF
t-FWFSJOHTEPDVNFOUFOWBOIFUQMBOUgoed

Wat

Voorwaarden

Betaling

10 MILJOEN BOMEN
BOS+
Bebossing, herbebossing en ecologisch
bosbeheer

(Her)bebossing
t/JFVXCPTJO7MBBOEFSFOPGIFSCFCPTTJOHXBBSCJKFFOFDPMPHJTDIFNFFSwaarde wordt gecreëerd
t.JOTUFOTCPPNQKFTQFSIB
t0QQFSWMBLUFQFSEPTTJFSNPFUNJOTUFOT IB

(Her)bebossing
Financiële steun voor de eigenaar: tegemoetkoming voor de bosgroep
voor de taken die ze uitvoeren: € 2.700 te verdelen over bosgroep en
eigenaar.
Voor details verdeling, zie spelregels:
www.bosplus.be/nl/10-miljoen-bomen-website/voor-grondeigenaars

Wat

Bestemming Voorwaarden

Betaling

SUBSIDIE VAN DE KBBM
De financiële steun
komt van private bedrijven die de aanplantingen sponsoren.

Bebossing en herbebossing in privaat
eigendom van leden
van Landelijk Vlaanderen, NTF of KBBM

t%FTUFVOJTûIB NFUFFONBYJNVNWBOûQFS
aanvrager.
t%FWPMMFEJHFCFTDISJKWJOHWBODPOEJUJFTFOQSPDFEVSFTWJOEU
u in het formulier:
www.srfb.be/sites/default/files/Dossier_Aides_Plantations_KBBM_NL.pdf

t%FSFHFOFSBUJFTMBBUPQFFONJOJNBMFPQQFSWMBLUFWBOBSF
t#JKEFSFHFOFSBUJFWBOOBBMECPNFONPFUNJOJNBBMWBO
de geregenereerde oppervlakte uit loofbomen bestaan.
t%FEJDIUIFJEWBOBBOQMBOUJOHCFESBBHUNJOJNBBMTUVLT
ha en maximaal 2.500 stuks/ha, met uitzondering van de
populierenteelt en de agrobosbouw.

Wat

Voorwaarden

Betaling

SUBSIDIE BEBOSSEN
VLAAMS GEWEST
Aanleg van een
bos met inheemse
soorten, eventueel
gecombineerd met
populier

t.JO IB%F[FWFSMBBHUUPU IBBMTEFCFCPTTJOHBBOTMVJUCJKCFTUBBOECPTFOEJFOUBMTCPTSBOdontwikkeling (opp. kan bestaan uit deeloppervlaktes van min. 0,1 ha, binnen straal van 1km)
tNJOCPPNPGTUSVJLTPPSUFO FOWBOBGIBNJOTPPSUFO
t(FFOWBTUFQMBOUWFSCBOEFOFOTUBNUBMMFO
t7MBLTHFXJK[FBBOQMBOUPGWJBLMPFNQFO
t;VJWFSF/7FOLFMTVCTJEJFWPPSXJMECFTDIFSNJOH
t&SXPSEUHFXFSLUNFUFFOTFMFDUJFQSPDFEVSF7PMEPFOBBOEFWPPSXBBSEFOJTHFFOHBSBOUJFPQ
goedkeuring van dossier
t+FNPFUKBBSOBBBOWSBBHUPUVJUCFUBMJOHWBOEFTUFTDIJKGFFOHPFEHFLFVSECFIFFSQMBOIFCCFO

tûIB
t#JKQMBOUHPFEBBOCFWPMFOIFSLPNTU XPSEUIFU
subsidiebedrag verhoogd: (aantal planten van
aanbevolen herkomst/aantal planten) x aantal
hectare x 250€.
t4VCTJEJFWPPSJOEJWJEVFMFXJMECFTDIFSNJOH
bedraagt 0,65€ per apart beschermingsstuk

Wat

Bestemming

Kader

Betaling

COMPENSATIEBEBOSSING

t(SPFOHFCJFE QBSLHFCJFE CVòFSHFbied, bosgebied, bosuitbreidingsgebied, natuurontwikkelingsgebied,
recreatiegebied, agrarisch gebied in de
ruime zin, of gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen of een met een van die zones
vergelijkbaar gebied.
t8PPOPGJOEVTUSJFHFCJFELPNFOOJFU
in aanmerking

Om het bosareaal in Vlaanderen
niet te laten dalen moet een
ontbossing gecompenseerd
worden met een bebossing. Een
ontbosser kan dit doen “in natura”
door samen te werken met een
bebosser. Een ontbosser kan ook
geld storten in het boscompensatiefonds, van waaruit bebossingsacties worden gesubsidieerd.

t"MTCFCPTTFSLBOKFWPPSEFCFCPTTJOHiJOOBUVSBwUPUNBY ûN
kunnen krijgen via onderhandelingen met een ontbosser. Hoe ‘de
markt’ zal reageren is moeilijk te voorspellen. Kan zijn dat de prijzen die
bebossers krijgen van ontbossers nog even stabiel blijven of langzaam
stijgen... Voor meer informatie kijk je op www.boscompenseren.be
t%FHFMEFOVJUIFUCPTDPNQFOTBUJFGPOETLPNFOUFSCFTDIJLLJOHWJBEF
projectoproep “aankoop van gronden voor bebossing”.

Bepalingen
t7PPSIFUCFCPTTFOWBOHSPOENFUFFOBHSBSJTDIFCFTUFNNJOHJTFSFFOHFNFFOUFMJKLFCFCPTTJOHTWFSHVOOJOHOPEJHWBOIFU$PMMFHFWBO
Burgemeester en Schepenen (Veldwetboek art. 35 bis § 5). Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.
t)FU4DIFQFODPMMFHFNPFUEF[FWFSHVOOJOHWFSMFOFOCJOOFOEFEBHFOOBEFJOEJFOJOHWBOEFBBOWSBBH/FFNUIFUDPMMFHFCJOOFOEBHFOHFFO
beslissing, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.

