


Programma

Waarom meer bos in Oost-Vlaanderen? – Gedeputeerde Riet Gillis 

Het bosloket, partner voor meer bos in Oost-Vlaanderen – Tijs Decuypere 

Vier Oost-Vlaamse besturen getuigen over hun ervaringen met het bosloket 

Gemeente Buggenhout 
Gemeente Evergem
Stad Sint-Niklaas
Gemeente Gavere 

Vragen & antwoorden 



Het bosloket, 
partner voor meer bos 

in Oost-Vlaanderen 

Tijs Decuypere 





Waarom Bosloket in Oost-Vlaanderen?

- Noodzakelijk in de strijd tegen klimaatverandering en 
biodiversiteitsverlies

- Stijgende ambitie vanuit Vlaanderen en Provincie 
Oost-Vlaanderen

- Stevige hulp voor gemeenten



Vlaanderen

Bosalliantie

Bosindex 11%

+ 4000 ha tegen 2024



Provincie Oost-Vlaanderen

Lid van de Bosalliantie

Bosindex 5,5%

Eigen ambitie: 
verdubbeling 
bosindex tegen 2030



Klimaatverandering

CO2 captatie

Verkoeling

Waterberging

Erosiebestrijding



Biodiversiteitscrisis

Belang van streekeigen, klimaatrobuuste, biodiverse aanplant

Wereldwijde biodiversiteitscrisis

Versnippering natuur

Stikstofproblematiek

Pesticiden



Bos in de buurt



Bosloket = stevige hulp voor gemeenten 

Troef: Expertise gebundeld

+

11 in Vlaanderen

De Bosgroepen

3 in Oost-Vlaanderen



Bosloket = stevige hulp voor gemeenten 

Provincie Oost-Vlaanderen

Eigen natuurgebieden 
en recreatiedomeinen

Natuur-en recreatiegebieden Provincie



https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/omgevingscontract.html

Bosloket



Ondersteuning via omgevingscontract

• OC is ondertekend door alle Oost-Vlaamse gemeenten

• Doelstellingen rond omgeving, milieu en klimaat realiseren

• Ondersteuning aan gemeenten in ruil voor een betaalbare bijdrage

• Diensten worden verrekend aan 60,5 euro per uur

• Bosloket één van de vele projecten

• Werkt via trekkingsrechten

• Afhankelijk van de vraag, wordt er een offerte opgemaakt 

• Indien gewenst kan ook gewerkt worden met factuur

Bosloket



Ondersteuning is maatwerk

• Verkenning van de vraag

• In kaart brengen van geschikte gronden voor bebossing

• Privé-eigenaars stimuleren om te bebossen

• Subsidie- en vergunningsaanvragen

• Inrichtings- en beplantingsplannen, advies plantgoed

• Organisatie van de werken

• Begeleiding plantactie

• Nazorg

• …

Begeleiding mogelijk in elke fase

De gemeente of stad beslist welke expertise 
ze wil inhuren in het traject



Van plannen…



… tot planten!

Plantactie Evergem 18 januari 2020



Het Lokaal Energie- en Klimaatpact

• Klimaatprojecten via het omgevingscontract komen in aanmerking 

voor financiering via het Energie- en Klimaatpact (50%)

• Aanbod per werf op http://www.klimaatgezond.be/klimaatpact/

Bosloket

http://www.klimaatgezond.be/klimaatpact/


bosloket@oost-vlaanderen.be


