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Benutten we die opportuniteit? 
Een tijdlijn van capita selecta 

1. de vroege tijden 
 
1970-1987: wording van een eigen Vlaams bosbeleid, Onderzoekscentrum voor bosbouw, 
bosbedrijfsvoering en bospolitiek RUG (prof. Van Miegroet) 
 
1980?-1996? Werkgroep Sociale en Economische Betekenis van het Bos (Van Miegroet, 
Lust, Dua e.v.a.): ontwerp Bosdecreet, studies recreatieve functie van bos 
 
1988-2003 Labo voor Bosbouw Ugent (prof. Lust), bospolitieke thema’s: Bosdecreet, eerste 
surveys bij boseigenaren, stadsbosontwikkeling (met VBV) 



Forestry (2002) 

Silva Gandavensis (2001) 
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2. Sociologische onderbouwing 
 
2005: PhD Ann Van Herzele (Wageningen Universiteit) 

2008: PhD Peter Van Gossum (UGent i.s.m. Wageningen Universiteit) Prospects for 
regulative improvements in forest policy in the Low Countries.  
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3. Interdisciplinariteit 
 
Sinds 3 decennia: menselijke ecologie VUB 
 
2007: KU Leuven dept. Aard- en Omgevingswetenschappen, fysisch samenbrengen van 
bosbouw met o.a. bio-economie, sociale geografie, toerisme laat interdisciplinair werk 
rond bosthema’s toe, vooral internationale insteek 
 
2010? INBO Natuur en Maatschappij 
 
Recent: VITO, ILVO, UGent,... 
 



2011 Interdisciplinair 
rapport Internationaal 
Bossenjaar: 
- Wetenschappelijke 

doorbraken 
- Verdere 

onderzoeksagenda 
- Beleidsaanbevelingen  



Methoden in Vlaams onderzoek naar 
bossen en mensen 

• Duurzaamheidsconcept 

 
 
• Disciplines 

 
 
 
 
 
 

• Scholen 

zuilen genest 

Ecologie 
(observatie, 
experiment, model) 

Sociologie 
(interviews, 
Groepsgesprekken, actie-onderzoek) 
 

Economie 
(surveys, valuatie, 
Choice modelling) 

Anthropologie 
(life histories) 

Complex  
Social-ecological systems 
(Holling, Folke) 

Regulation theory 
(Moelaert, Swyngedouw) 



Social Science Citation Index (Thomas Reuters) 

Besluit: Menswetenschappen over het Vlaamse bos zijn jong en groeiend, maar nog 
redelijk beperkt 



Clusters 

Bossen voor mensen 
12 Volksgezondheid 8   
13 Psycho-economische 

benadering voor 
eigenaars 

9   

14 Psychologie van de 
burger 

9   

15 Openstelling van bossen 10   



Kennisvragen 
12. Volksgezondheid 
"Dokter bos": in dit cluster wordt kennis opgebouwd over de relatie tussen bos en volksgezondheid. 
 

Nr Kennisvragen ter illustratie Argumentatie van de kennisvragen 

38 
Wat zijn de noden vanuit de 
gezondheidssector naar bos? 

Dit is een maatschappelijk verhaal. Het antwoord op deze 
vraag is belangrijk om de vraagzijde rond 
volksgezondheidseffecten te definiëren. 

39 
Welke gezondheidsaspecten zijn 
verbonden aan bos? 

Het is belangrijk om de gezondheidsaspecten van bos beter 
te omschrijven en eventueel te kwantificeren: het maakt 
een aangepast beheer en gericht beleid mogelijk. 

40 

Welk beheer en inrichting van 
bossen zijn nodig om de 
gezondheidseffecten te 
optimaliseren? Hoe speel je daar als 
beheerder maximaal op in? 

Kennis van de nodige beheermaatregelen is nodig om het 
gewenste effect te verkrijgen en ook om afwegingen tussen 
functierealisaties te maken. 

41 

Hoeveel besparen we op de sociale 
zekerheid wanneer we investeren in 
meer en beter bos? 

Dit is een macro-economisch gegeven. De meerwaarde ligt 
in het feit dat, eens concreet gemaakt wordt welke 
gezondheidsaspecten een bos biedt (vorige vraag) en welke 
besparingen dit kan opleveren, er een 
onderhandelingsbasis is om financieel te laten bijdragen 
aan deze ecosysteemdienst. 

 



WoS: “forest” or “tree” AND “human 
health” 



Fijn stof 



Fijn stof 

• 31 kg PM2.5 gecapteerd per jaar en per ha 
• 25% daarvan uitgewassen 
• Vertegenwoordigt besparing op de gezondheidszorg van 1000€/ha/jaar 
• Vlaamse dennenareaal elimineert 260 ton/jaar = 40 miljoen besparing per jaar 



Kennisvragen 
13. Psycho-economische benadering voor eigenaars 
Welke zijn de drempels en stimuli voor boseigenaars om mee het nieuwe bosbeleid te realiseren? 
 

Nr Kennisvragen ter illustratie Argumentatie van de kennisvragen 

42 
Wat leeft onder boseigenaars: hoeveel 
personen zijn er betrokken, welke kennis is 
aanwezig bij deze groep? In kaart brengen. 

Op basis van deze kennis de beleidsinstrumenten 
optimaliseren die eigenaars moeten motiveren om 
mee te werken aan de Vlaamse bosdoelen. 

43 
Wat zijn de drijfveren van private eigenaars 
om hun bos open te stellen? 

Inzicht in de drijfveren kan leiden tot een beter 
beleid om eigenaars aan te moedigen om hun bos 
open te stellen. 

44 

Welke instrumenten zouden moeten 
worden ontwikkeld om (private) eigenaars 
te stimuleren om vooropgestelde 
productdoelen te helpen realiseren? 

Kennis nodig om een gepast beleid te ontwikkelen 
om de eigenaars te stimuleren 

45 

Hoe kunnen de instrumenten om 
boseigenaars te stimuleren gefinancierd 
(zelffinanciering, subsidies, ...) en 
geëvalueerd worden? 

De budgetten zijn beperkt. Dit onderzoek kan helpen 
om keuzes te maken. 

46 

Hoe kunnen private eigenaars vergoed 
worden voor de niet-vermarktbare 
ecosysteemdiensten die ze leveren aan de 
maatschappij? 

In een verstedelijkt gebied als Vlaanderen neemt het 
belang van het aandeel niet-vermarktbare 
ecosysteemdiensten steeds verder toe. Dit zal de 
rentabiliteit van het bosbeheer op termijn mee 
bepalen. 

47 
Wat zijn de voor- en nadelen van het 
versnipperd privaat bosbezit in 
Vlaanderen? 

Het ontwikkelen van beleidsinstrumenten om de 
oppervlakte bos per private eigenaar te laten 
evolueren i.f.v. efficiënt bosbeheer. 

 



Perceptie/adoptie 
 bosbeheerders/boseigenaren 

- Top down aanpak van overheid voelt aan als een bedreiging 
- Leidt tot weerstand bij elk nieuw overheidsinitiatief 
- Bosgroepen verzachten de onmacht maar versterken de kloof 



Perceptie/adoptie 
bosbeheerders/boseigenaren 



Kennisvragen 
14. Psychologie van de burger 
Dit cluster handelt over de interactie van de maatschappij (burgers) met het bos en is erop gericht om 
het draagvlak te verhogen. 
 

Nr Kennisvragen ter illustratie Argumentatie van de kennisvragen 

48 

Hoe kunnen we het 
maatschappelijk draagvlak 
voor bosbeheer vergroten? 

Duurzame houtproductie in Vlaanderen is enkel mogelijk wanneer 
het maatschappelijk draagvlak hiervoor terug voldoende hoog 
wordt. Dit situeert zich op 2 niveaus: - "vervreemding" van 
bevolking in relatie tot bomen kappen 
- draagvlak bij andere sectoren die natuurlijke partners kunnen 
zijn (jagers, landbouwers, beleidsmakers) 

 



Kennisvragen 

15. Openstelling van bossen 
Dit cluster is een concretisering van het vorige: openstelling is een case met een grote 
maatschappelijke vraag. 
 

Nr Kennisvragen ter illustratie Argumentatie van de kennisvragen 

49 Waar zitten maatschappelijke behoeften rond 
openstelling? 

Analyse van de vraagzijde rond 
openstelling 

 

• MOONS, E., EGGERMONT, K., HERMY, M. en PROOST, S. (2000), 
Economische waardering van bossen - een case-study van Heverleebos-
Meerdaalwoud. Garant, Leuven, 356p. 

• Nog heel wat andere case studies uitgevoerd door ANB (kan info 
beschikbaar gesteld worden?) 

• Tekort aan choice experiments en echte terreinexperimenten. 



Conclusies 

• Vlaamse menswetenschappen in relatie tot bos zijn nog 
geen world class, maar hebben die potentie (kennis en 
methodologie staan op punt) 

• Daartoe is structuur, overleg en samenwerking nodig 
tussen partners uit onderzoek en praktijk 

• Partnerschappen ontwikkelen buiten het bos (preventieve 
geneeskunde, toerisme, stedebouw) en buiten Vlaanderen 

• Grotere onderzoeksinspanning zal leiden tot meer sociale 
innovatie (minder lock-in) 

• Dat zal leiden tot meer en beter bos in Vlaanderen en tot 
opportuniteiten in het buitenland 
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