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Regionale Landschappen en Bosgroepen zetten hun schouders stevig onder de uitvoering van 
het Vlaamse bos- en natuurbeleid. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de 
Provincies subsidieert de Vlaamse overheid de Bosgroepen en de Regionale Landschappen om 
extra taken uit te voeren rond kwaliteitsverbetering van Europees waardevolle natuur, het meer 
toegankelijk maken van natuur en bos voor iedereen en het realiseren van meer en beter bos. 
De vzw’s staan met hun voeten in het veld, beschikken over een groot lokaal netwerk en reali-
seren een aanzienlijk aandeel van de Vlaamse doelstellingen (cijfers 2017-2018).

Toelichting: cijfers 2017 en 2018 van aangevraagde en lopende dossiers waarbij Vlaanderen (ANB) subsidies aanbrengt. 
Habitats en soorten beschermen: SBZ: betrokken eigenaars bij bosomvorming tbv habitatwaardig bos, aantal projecten en 
budget PSN/ISN, gezamenlijke opp. Toegankelijke bossen: Oppervlakte opengestelde bossen. Natuur in je buurt: subsidies 
Natuur in je buurt en Toegankelijk groen Vlaamse Rand. Meer bos: Bosuitbreiding aankoop, bebossing en compensatie.
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62 projecten 

1.356 eigenaars

1.747 ha

€ 4.427.760

3.627 ha

47 speelbossen

49 projecten

189 ha

€ 2.647.053

96 locaties

153.138 
bomen en struiken

205 ha

€ 1.286.502
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REGIONALE LANDSCHAPPEN zijn een hefboom voor natuur- en 
landschapsprojecten. Vanuit de provinciale en gemeentelijke basisfinan-
ciering worden partnerschappen gesmeed met Vlaanderen, Europa en tal 
van andere partners om concrete terreinmiddelen in te zetten. Dankzij 
deze ‘bladerdeegfinanciering’, waarbij elk beleidsniveau een deeltje bij-
draagt, kunnen we snel en efficiënt zorgen voor resultaten. De Regionale 
Landschappen zijn betrokken bij tal van Vlaamse projecten als trekker, 
partner, in stuurgroepen… en zetten ook zelf heel wat Vlaamse project-
subsidies voor natuur in.  

WWW.REGIONALELANDSCHAPPEN.BE

De BOSGROEPEN zijn vzw’s die de private boseigenaars ondersteunen 
bij het duurzaam beheer van hun bos en het herstel van boshabitats. Elke 
boseigenaar kan er gratis en vrijblijvend aansluiten. Een bosgroep is een 
neutrale partner die advies op maat geeft, opleidingen organiseert en 
helpt met de opmaak van natuurbeheerplannen en beheerwerken. Op 
die manier streven de Bosgroepen naar duurzaam bosbeheer in Vlaande-
ren met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtpro-
ductie. De Bosgroepen vertegenwoordigen meer dan 13.000 leden die 
samen 55.000 ha eigen bos beheren. Daarvan zijn 2.242 leden eigenaar of 
beheerder van samen 8.620 ha bos gelegen binnen een speciale bescher-
mingszone. Daarvan is 4.743 ha reeds opgenomen in een beheerplan. 
Dat maakt van hen één van de belangrijkste partners met het oog op het 
realiseren van Europese en Vlaamse Natuurdoelen bij private eigenaars. 

WWW.BOSGROEPEN.BE


