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Aanzet Hoe is het programma tot stand gekomen?1.
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Vlaanderen telt heel wat indrukwekkende bossen en natuurgebieden die een 

bezoekje waard zijn. Denk aan Het Zwin, Het Zoniënwoud, Nationaal Park Hoge 

Kempen… Kortom: we mogen fier zijn op de Vlaamse natuur! 

De Vlaamse natuur1.1
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Daarnaast zien we dat het klimaat- en natuurthema 

leeft, zowel bij burgers als bestuur. 

Jaarlijks worden er in verschillende Vlaamse steden en 

gemeenten plantacties georganiseerd. 

Zo investeren we samen in een groene omgeving! 

Jaarlijkse plantacties1.2



Plantseizoen 2019 – 2020

Zo werden er tijdens het voorbije plantseizoen door Natuur en 

Bos en samen met partners een 50-tal publieke plantacties in 

ongeveer 30 Vlaamse gemeenten gehouden. Ook werd heel wat 

plantsoen zelf aangeplant. Samen goed voor om en bij de 

500.000 nieuwe bomen en struiken!

Oktober 2019 – maart 2020



De Vlaamse overheid bouwt verder op het engagement van de 

maatschappij en schaart zich achter meer bos voor Vlaanderen. 

De ambitie in Het Vlaams Regeerakkoord 2019 – 2024 is duidelijk: 

we zetten ons gezamenlijk in voor meer bossen en natuur, nabij alle 

Vlamingen en toegankelijk voor iedereen. 

Bosuitbreiding blijft een beleidsprioriteit 1.3

Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024



De ambitie van dit programma wordt meteen concreet 

gemaakt. Tegen 2030 willen we 10.000 hectare 

bijkomend bos realiseren! 

Daarvan wordt 4.000 hectare deze legislatuur gerealiseerd. 

Belangrijk daarbij is dat we géén rekening houden met 

bebossingen die het resultaat zijn van een 

compensatieverplichting. 

Onze ambitie1.4

4.000 ha
tegen 2024

10.000 ha
tegen 2030

We focussen ons op niet-beboste gebieden met een bos- of 

andere groene bestemming. Daarnaast kijken we naar de 

uitbreiding van bestaande boscomplexen, het versterken van 

de valleien via een blauwgroene dooradering, verbindingen 

tussen kleinere of geïsoleerde bossen... 



Waarom meer bos 
voor Vlaanderen?

© Patrick Huvenne

De ambitie op lange termijn – 10.000 hectare tegen 2030 – kadert in het 

Klimaatplan 2021 – 2030 en de verbetering van de leefomgeving. 

Daarnaast houdt dit programma verband met de huidige 

gezondheidssituatie. Deze heeft ons doen beseffen dat we – meer dan 

ooit – nood hebben aan bossen, parken en natuurgebieden, als plaatsen 

van rust en ontspanning, waar gefietst, gewandeld en gesport wordt. 



2. Actoren Samen voor meer bos!
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Vlaams Minister van Omgeving 
Zuhal Demir 

De ambitie om 10.000 hectare extra bos aan te planten tegen 2030 is 

groot, maar als de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren én

overheden elk hun boompje bijdragen, stijgen onze slaagkansen enorm.



Het Departement OmgevingMinister van Omgeving Zuhal Demir 

lanceert een samenwerkingsverband 

tussen 4 Vlaamse entiteiten. 

Deze entiteiten bundelen hun krachten en 

zullen zich de komende jaren met veel 

enthousiasme inzetten om de opvolging en 

de realisatie van de ambitie te verzekeren. 

Een samenwerkingsverband tussen 4 Vlaamse entiteiten1.4

Natuur en Bos

De Vlaamse Landmaatschappij

Het Instituut Natuur- & Bosonderzoek
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Maar we hebben ook 
uw hulp nodig!

Daarnaast kiezen we resoluut voor een integrale aanpak waarbij we alle 

maatschappelijke partijen betrekken. Van lokale overheden, tot 

verenigingen, bedrijven en particulieren – iedereen kan zijn boompje 

bijdragen. Enkel wanneer we met iedereen samenwerken, kunnen we 

deze ambitie realiseren. Samen staan we sterk en gaan we voor meer bos 

voor Vlaanderen!



3. Ambitie 4 pijlers voor meer bos
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4 PIJLERS 
VOOR 
MEER BOS

We streven naar de 
realisatie van 4.000 
hectare extra bos
tegen 2024.

4.000 ha 
tegen 2024

We zetten in op een rijke
natuur met optimale kansen
voor een grote
verscheidenheid aan plant- en
diersoorten.

Een rijke en
levendige natuur

Bossen zorgen voor een
verlaging van het broeikaseffect
en hebben een positieve impact 
op ieders gezondheid.

Een gunstige
impact op het 
klimaat

We kiezen voor de realisatie
van bossen die nabij, 
bereikbaar en toegankelijk
zijn voor iedereen.

Dichtbij, 
bereikbaar en
toegankelijk

1

2 3

4



Uiteraard willen we de ambitie – meer 

bos voor Vlaanderen – meteen 

concreet maken op korte termijn. 

Daarom zullen we 4.000 van de 10.000 

hectare realiseren tegen 2024. De 

komende jaren kiezen we duidelijk 

voor zichtbare vooruitgang!

We willen niet alleen meer natuur, maar ook een 

rijke natuur realiseren in Vlaanderen. Daarom 

zetten we in op de aanplanting van robuuste en 

structuurrijke bossen. Zo creëren we nieuwe 

bossen met optimale kansen voor een grote 

verscheidenheid aan plant- en diersoorten.

4.000 hectare tegen 20241 Een rijke en levendige natuur2



Uit wetenschappelijk onderzoek weten 

we dat bomen belangrijk zijn in de 

strijd tegen de klimaatverandering. 

Meer CO2-opslag draagt bij aan een 

verlaging van het broeikaseffect. Een 

groene omgeving komt dus het 

klimaat, de leefomgeving én ieders 

gezondheid ten goede, en dat is waar 

we naar streven. 

We zetten maximaal in op de nabijheid van 

de natuur. We willen niet alleen meer 

bossen, we willen ook bossen die dichtbij 

en bereikbaar zijn. Daarnaast zetten we 

ook in op toegankelijkheid, zodat iedereen 

van de natuur kan genieten. We denken 

daarbij bijvoorbeeld ook aan speciale 

paden voor mensen met een beperking.

Een gunstige impact op het klimaat 

en de leefomgeving
3 Dichtbij, bereikbaar en toegankelijk4



3. Aanpak Hoe willen we dit realiseren?

Griet Buyse



De 4 entiteiten zetten zich maximaal in voor één gezamenlijk doel: 

het uitbreiden van het Vlaams bosareaal!
c

▪ Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij zetten zich in 

voor bosuitbreiding en versnelde bebossing.

▪ Het Departement Omgeving verzorgt de algemene coördinatie 

en neemt de bosuitbreiding op via de gebiedsontwikkeling.

▪ De Vlaamse Landmaatschappij gaat op zoek naar beschikbare 

gronden. 

▪ Het Instituut Natuur- & Bosonderzoek buigt zich over de 

wetenschappelijke onderbouwing van het programma.

© Ian Komac

De aanpak van de 4 entiteiten3.1



De Bosteller is het belangrijkste instrument 

van dit programma. Via deze online tool 

registreren we hoeveel bijkomend bos er 

reeds gerealiseerd is en monitoren we de 

realisatie van de ambitie voortdurend. Het 

geregistreerde bos moet minstens 10 op 10 

meter groot zijn. 

Ondergrens
10 op 10 meter

Startpunt
1 oktober 2019

De Bosteller3.2
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Hoe werkt de 
Bosteller?

1. Surf naar www.bosteller.be

2. Duid het bos dat u geplant hebt aan op de kaart. 

3. Vul het formulier aan met meer informatie over het nieuwe bos en 

druk op ‘Verstuur’. 

4. Uw registratie wordt back-office geverifieerd. 

5. Ontvangt u een bevestigingsmail? Dan is uw stuk bos geregistreerd, 

en hebt u bijgedragen aan de realisatie van meer bos voor 

Vlaanderen!

http://www.bosteller.be/


Hebt u nog vragen? 
Aarzel dan niet om contact met ons op 

te nemen via het e-mailadres 

meerbos@vlaanderen.be


