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Minister Schouten van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit kondigde dit voorjaar aan
dat ze aan een bossenstrategie werkt. Deze
bossenstrategie is volgens haar nodig om “meer
samenhang te ontwikkelen ten aanzien van het
bossen-, natuur- en klimaatbeleid”.
Dit onderwerp leeft en de energie die
daarbij vrijkomt wil ze gebruiken “om met
de samenleving en betrokken partijen te
komen tot een beleid waar mensen zich in
kunnen herkennen en dat ten goede komt
aan biodiversiteit, natuur en klimaat”, aldus
de minister in haar Kamerbrief. In Vlaanderen
is al ervaring opgedaan met het opstellen van
iets vergelijkbaars. Het Bosforum brengt daar
allerlei partijen samen en werkt samen met de
Vlaamse overheid.

een rijkere samenleving
> Het Bosforum werd in 2015 opgericht als een
spontaan initiatief rond een cafétafel en verenigde als onafhankelijk platform al snel een mooie
club van experts uit de bos- en houtsector. Vanuit
de vaststelling dat het bos en de bomen heel wat
cruciale ecosysteemdiensten vervullen voor de
Vlaming, maar niet de beleidsaandacht krijgen
die ze verdienen, lanceerde het Bosforum een
oproep voor een ambitieuzer, multifunctioneel
bosbeleid. Dit bosbeleid moet gedragen zijn door
een evenwichtige langetermijnvisie en een breed
draagvlak. Voor de leden van het Bosforum en de
vele organisaties die haar manifest ondertekend
hebben, moest het bosbeleid dringend van de
marge naar het centrum van de besluitvorming
worden gebracht.
Uniek aan dit Bosforum is dat het gegroeid is
vanuit het werkveld van de bos- en houtsector,
maar meteen de hand heeft gereikt aan tientallen
organisaties die op het eerste gezicht nauwelijks
iets met het bos te maken hebben. Naast de
ondertekening van het manifest door een flink
aantal sectoreigen organisaties, kon het Bosforum
zo al snel rekenen op de steun van organisaties
uit de bouw, de zorg, het jeugdwerk, de landbouw- en voedingssector, de academische wereld,
de vrijetijdssector en de seniorenbeweging. Dit
stevige draagvlak overtuigde de Vlaamse overheid
om het Bosforum meteen serieus te nemen en er
haar steun aan te verlenen. Ze beschouwde het
Bosforum al bij de start als een serieuze gesprekspartner, en verleende daarom financiële en inhoudelijke ondersteuning voor de totstandkoming
van de Toekomstvisie Bos en Samenleving.
De prioriteit voor het Bosforum in die beginperiode was de formulering van een evenwichtige
toekomstvisie voor het bos en de bomen in Vlaanderen. Het moest een langetermijnvisie worden
die zowel een toetsingskader voor beleidsonderhandelingen als een handvat voor de Vlaamse
bosbeheerder en ondernemer bood. Het Bosforum startte daarbij vanuit drie basisvaststellingen:
• Bossen, bomen en groenvoorzieningen zijn
van fundamenteel belang voor bio-economie,
klimaat, biodiversiteit en gezondheid.
• Bossen in Vlaanderen hebben nood aan een
betere bescherming en de obstakels om de
voorziene bosuitbreiding van 10.000 hectare te
realiseren zijn uitdagend. Deze obstakels hebben de succesvolle realisatie ervan tot nu toe
verhinderd.
• Onze samenleving is afhankelijk van gezonde
bossen, en bossen bieden binnen veel levensdomeinen en toekomstgerichte industrieën
een duidelijke toegevoegde waarde. Door
sector-overschrijdende samenwerking en beleid moet het mogelijk zijn een noodzakelijk
kantelmoment te creëren, waarbij het bos en
de bomen van de marge naar het centrum van
de besluitvorming getild worden.

In 2017 volgde een intens proces van dialoog en
visievorming voor het project ‘Toekomstvisie
Bos en Samenleving’ waarin we de bijdrage die
bossen kunnen leveren aan zowel gezondheid,
welzijn als welvaart onder de loep namen. Dit
proces werd gecoördineerd door het Bosforum,
maar verliep met de steun van de Vlaamse overheid. Een procescoördinator legde contact met
de diverse stakeholders, voerde de gesprekken,
maakte de synthese en legde het geleverde werk
regelmatig voor aan de leden van het Bosforum.
Opnieuw werden hier heel wat actoren met een
uiteenlopende achtergrond betrokken: uit de bossector zelf, maar ook uit diverse administraties,
de jeugdbeweging, de landbouw, de industrie, de
bouwsector, de natuurbeweging, de gezondheidssector en de academische wereld. Het eindresultaat – de Toekomstvisie – is expliciet geen
overheidsdocument. Deze sectoroverschrijdende,
onafhankelijke visie wil de overheid wel activeren en inspireren voor het toekomstige te voeren
bosbeleid. Samen met al die stakeholders kon het
Bosforum eind 2017 dan ook de Toekomstvisie
Bos en Samenleving boven de doopvont houden.
Het is een rapport waarin aan de hand van 11
“werven”, dit zijn actiepunten voor het Vlaamse
bos, ingezet wordt op een rijker bos ten dienste
van een rijkere samenleving:
1. Ecologisch evenwicht
Een ecologisch evenwicht van bos en bodem
vormt de basis(voorwaarde) voor alle ecosysteemdiensten die het bos kan genereren. Het is belangrijk om niet op dit natuurlijk kapitaal in te teren
in functie van het oogsten van korte termijn
voordelen. Gemengde, biodiverse bossen zijn
weerbaarder en beter bestand tegen de impact
van ziekten of klimaatinvloeden.
Beleidswerf 1: Versterk verder het goed
ecologisch evenwicht van onze bossen. Vergroot
het bosareaal. Zet daarbij in op uitbreiding van
bestaande bossen, zodat zij alle functies ten volle
kunnen ontwikkelen. Hou steeds voor ogen dat
een goede biodiversiteitsbasis een belangrijke
voorwaarde vormt voor gezonde en duurzame
bossen.
2. Het bos in het landschap
Het bos, zijn biodiversiteit en zijn ecosysteemdiensten mogen niet geïsoleerd worden bekeken
van het omgevende landschap. In dat landschap
zullen bovendien vaak andere functies dominant
zijn, zoals landbouw of bewoning. Door een
geïntegreerde visie op het bos en zijn omgeving
kunnen belangrijke winsten worden geboekt voor
biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Dit vergt
een intense dialoog met de ‘buren van het bos’.
Beleidswerf 2: Haal het bos uit zijn isolement
en differentieer het bosbeleid. Hou rekening met
het bestaan van verschillende types bos, waarbij
grote aaneengesloten bossen een andere benadering krijgen dan kleine bossnippers, geïsoleerde

bomengroepen, kleine landschapselementen,
bomen in een bewoonde omgeving. Kom daarbij
tot een totaalvisie die de diverse types een eigen
plaats en functie geeft. Ontwikkel een ‘landschappelijke’ visie waarin verschillende bostypes
een plaats hebben en in relatie staan tot hun
omgeving. Leg hierbij de link naar Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen en maak gebruik van de landschapsbeelden die in sommige provincies worden
ontwikkeld.
3. Klimaat en globalisering
Nieuwe bedreigingen voor het bos zien het licht.
Klimaatverandering en globalisering bedreigen
onze bossen en hun ecosysteemdiensten. Hoewel
het vandaag nog niet mogelijk is om alle gevolgen
ervan juist in te schatten, is er toch een aantal
waar we met zekerheid een antwoord moeten op
vinden, zoals ziektes en insectenplagen, toenemende periodes van droogte en extreme weertypes.
Beleidswerf 3: Ga na welke stappen nodig
zijn om de negatieve impact van globalisering en
klimaatverandering op onze bossen in te perken.
Stimuleer onderzoek en kennisontwikkeling en
integratie van nieuwe inzichten ter zake. Zet het
beleid in op weerbaarheid. Verhoog de variatie in
soorten, leeftijd en structuur en draag zorg voor
behoud en herstel van goede bosbodems.
4. Lokaal hout
Duurzame lokale houtproductie die via korte
keten bijdraagt aan een gezonde lokale houtverwerking genereert zeker een belangrijke
meerwaarde. Ondersteuning hiervan maakt onze
bossen economisch weerbaarder. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de tendens naar bio-economie en
bio-energie, een heldere visie op cascadegebruik
van houtproducten of aandacht voor lokale economieën, bieden nieuwe opportuniteiten aan.
Beleidswerf 4: Zet in op het versterken van
de band tussen de houtproductie uit Vlaamse
bossen en de lokale en regionale markt. Een mogelijke aanzet daartoe kan geleverd worden door
in te zetten op een rol van ‘facilitator’, die de
Vlaamse markt, zowel over productie, verwerking
als eindconsumptie kent en de houtverwerkende
nijverheid koppelt aan datgene wat onze Vlaamse
(bio)diverse bossen te bieden hebben. Maak een
verbinding naar het beleidsveld economie, zodat
ook van daaruit beleidsinstrumenten kunnen
worden ingezet.
5. Bos en gezondheid
Bos kan de volksgezondheid verbeteren en de
kosten van ons zorgsysteem drukken. Deze
welzijns- en gezondheidswinsten zijn vandaag
nog ondergewaardeerd. Daarom formuleren wij
als topprioriteit voor het bosbeleid een aantal
maatregelen die de volksgezondheid ten goede
moeten komen.
Beleidswerf 5: Voer een actief beleid dat de
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bijdrage van bos, bomen en groen aan zowel de
preventieve als de curatieve gezondheidszorg
integreert. Bouw bruggen tussen het bos- en
natuurbeleid en het gezondheidsbeleid. Zet in op
samenwerking met de gezondheidssector als aanzet tot geïntegreerd beleid. Ga na welke positieve
impact het inzetten op bos en groen kan hebben
op de kosten binnen de gezondheidszorg.
6. Toegankelijkheid
Om de impact van het bos op gezondheid en
welzijn te verhogen, is een verbetering van de toegankelijkheid van onze bossen fundamenteel. Bij
het heroverwegen van de toegankelijkheidsregels
dient de ecologische draagkracht van het bos echter steeds als uitgangspunt te dienen. Een betere
toegankelijkheid enerzijds en het uitbreiden van
het bosareaal anderzijds zijn twee facetten van
dit beleid.
Beleidswerf 6: Groepeer de expertise rond
toegankelijkheid en pas waar nodig het toegankelijkheidsbeleid aan. Doe dit in dialoog met
beheerders en gebruikers, zodat er een maximaal
draagvlak voor wordt gecreëerd. Hou bij het opstellen van toegankelijkheidsregels rekening met
de factor ‘nabijheid’ en differentieer de regels
mede op deze basis.
7. Het bos en zijn buren
Ruimte en grond vormen in Vlaanderen een
schaars goed. Dit kan leiden tot concurrentie
met de ‘buren van het bos’. Er is nood aan beter
nabuurschap om daaruit resulterende spanningen
en tegenstellingen te ontmijnen en te overwinnen. Een eerste vereiste daarbij is het vastleggen
van ruimtelijke bestemmingen, zowel voor landbouw als voor bos.
Beleidswerf 7: Zet in overleg met de diverse
actoren een ambitieuze agenda op om te komen
tot definitieve ruimtelijke bestemmingen van
de Vlaamse open ruimte. Werk gebiedsgericht
en systematisch. Maak voldoende menskracht,
expertise en middelen vrij om dit proces binnen
realistische termijnen tot een goed einde te brengen. Vraag hiertoe ook het engagement van de
betrokken actoren. Stel in overleg met de actoren
onafhankelijke (landschaps)regisseurs aan om de
processen te begeleiden en tot een goed einde te
brengen. Leg de link met het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen.
8. Groen in de stad
Vlaanderen wordt vandaag gekenmerkt door
ruimtelijke versnippering, lintbebouwing en
vertuining met een lage biodiversiteit en een geringe ecologische kwaliteit. Vandaag zien we dat
er aarzelend een omgekeerde beweging op dreef
komt. Concepten als de lobbenstad, stadsbossen,
speelbossen zien het licht. Er ontstaat hier nieuw
potentieel dat nood heeft aan nieuw beleid.
Beleidswerf 8: Breng het bos naar de bewoning (en niet de bewoning naar het bos). Zet
sterk in op het verbossen en vergroenen van de
beschikbare openbare ruimtes in en rond steden
en gemeenten. Streef ernaar om voor iedere stad
of gemeente minstens een (speel)bos te voorzien.
Zorg voor een goed evenwicht tussen de draag-
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Breng het bos naar de bewoning en streef ernaar om voor iedere stad of gemeente minstens een (speel)bos
te voorzien.

Hout is bij uitstek een kwaliteitsvol, multifunctioneel en hernieuwbaar materiaal dat een
belangrijke rol kan spelen in de circulaire bio-economie van de toekomst.

kracht van de bossen en de recreatie erin. Ontwikkel verbindingen tussen de (beboste) rand en
de woonwijken. Stimuleer op gemeentelijk vlak
opnieuw een ‘vernatuurlijking’ van particuliere
tuinen door een beleid van positieve incentives.
Breng zo mens en natuur terug dichter bij elkaar.
9. Ontsnippering
Veel bossen zijn ruimtelijk erg versnipperd en
het Vlaamse bosareaal is ook erg versnipperd in
eigendom. De versnipperde (eigendoms)structuur
leidt dus ook tot een versnipperd beheer met zeer
grote kwalitatieve verschillen tussen aanpalende
percelen. Bosgroepen kunnen hier een antwoord
op bieden maar zijn daarvoor op dit ogenblik
slechts ten dele gewapend.
Beleidswerf 9: Voer een actief beleid van
ontsnippering op drie terreinen: fysieke ontsnippering, ontsnippering in beheer en ontsnippering
in eigendom. Maak bij de ontsnippering van
het beheer gebruik van de instrumenten in het
Natuurdecreet: stimuleer samenwerking tussen
diverse types eigenaars en beheerders (privé,
overheid, natuurverenigingen). Bij ontsnippering
van het beheer hoort ook ontsnippering van de
kennis. Stimuleer daarom ook de gezamenlijke
kennisopbouw. Ga de versnippering in eigendom
tegen door de uitverkoop van gronden van de
overheden tegen te gaan, door een sterker aankoop- en financieringsbeleid en door de mogelijkheden van de instrumentenkoffer te gebruiken.
10. Duurzame houtproductie
Duurzame houtproductie verdient meer aandacht
in het beheer van de bossen. Er is nood aan kennis en opbouw van ervaring bij beheerders en
exploitanten, en er is nood aan sensibilisering
en meer draagvlak bij het brede publiek. Hout is
immers bij uitstek een kwaliteitsvol, multifunctioneel en hernieuwbaar materiaal dat een belangrijke rol kan spelen in de circulaire bio-economie
van de toekomst.
Beleidswerf 10: Ontwikkel een beleid gericht
op het versterken van de houtproductie. Koppel
dit aan een verbeterd ecologisch beheer. Betrek
de exploitant hierbij. Ondersteun het investeren
in nieuwe duurzame ontginningstechnieken.
Steun initiatieven om kennis en inzicht over
houtproductie bij een breder publiek te stimuleren.

teemdiensten door overheden, natuurverenigingen of particulieren. Creëer een bosuitbreidingsfonds. Link bosfinanciering aan maatschappelijke
diensten (ecosysteemdiensten) en zet daarbij in
op alternatieve financieringsbronnen. Spreek
ook intensiever de mogelijke Europese middelen
aan (zoals die voor het platteland). Stimuleer ook
lokale overheden om meer en beter bos te realiseren.
Met deze werven gaat het Bosforum nu aan de
slag. Bij de realisatie van elke werf zal op maat
van de specifieke vereisten van die werf worden
gewerkt. Het Bosforum neemt daarbij telkens
het initiatief, maar bij elke werf wordt gezocht
naar maximale samenwerking met de relevante
stakeholders. Zo is het Bosforum, met steun van
de Vlaamse overheid, nu rond werf 5 (Bos en
Gezondheid) een praktijkgericht actieplan aan
het finaliseren. Op termijn moet dit tot meer
aandacht, een kwaliteitsverhoging en een opschaling van het aantal initiatieven leiden waar bos
en groenvoorzieningen expliciet gelinkt worden
aan onze fysieke en mentale gezondheidszorg, en

dit zowel preventief als curatief. Op dit eigenste
moment is een gelijkaardig project in opstart dat
zal werken rond de werven 4 en 10, gericht op
duurzame houtproductie en houtoogst, en het
streven naar zo kwaliteitsvol mogelijke korte
keten toepassingen van het geoogste hout.
Vanuit de Toekomstvisie Bos en Samenleving is
Vlaanderen samen op weg naar een rijker bos ten
dienste van een rijkere samenleving. Het succes
heeft natuurlijk vele vaders, maar het feit dat de
kersverse regeerverklaring van de Vlaamse regering expliciet de 10.000 hectare bosuitbreiding als
prioritaire doelstelling naar voor schuift, is een
mooie reflectie van de inspirerende rol die het
Bosforum met haar Toekomstvisie wil waarmaken.<
bert.desomviele@bosplus.be
De volledige Toekomstvisie Bos en Samenleving
kan je raadplegen op www.bosforum.be, en binnenkort staan daar ook de resultaten van de projecten
rond elk van de werven.

advertentie

11. Bosuitbreiding
Vlaanderen scoort zeer zwak wat betreft de
beschikbare bosoppervlakte. Slechts 10,3% van
de Vlaamse oppervlakte is bebost, waarmee deze
regio tot de slechtste leerlingen van de Europese
klas behoort. Engagementen om 10.000 hectare
extra bos te ontwikkelen, werden tot nog toe
niet nagekomen. Het huidige Vlaamse financieringssysteem reflecteert niet de huidige noden
naar bosuitbreiding en de realisatie van ecosysteemdiensten. Verder wordt beheer in functie
van gezondheid, weerbaarheid, CO2 -fixatie en
biodiversiteit onvoldoende ondersteund.
Beleidswerf 11. Versterk de financiering van
de verwerving van te bebossen gronden en het
bosbeheer gericht op de realisatie van ecosys-
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