
Het BOSFORUM  

Een visie op bos en samenleving 
& 

het wetenschappelijk onderzoek daarover 
vanuit het middenveld 



 
1. Groepeert organisaties en experts uit de bos- en houtsector. 
2. Wil bosbeleid opnieuw van de rand meer naar het centrum van 

de besluitvorming brengen, want bossen en bomen zijn 
belangrijk. 

3. Wil werken aan duidelijke een toekomstvisie omtrent bos en 
groen. 

4. Zoekt én vindt steun bij diverse organisaties en ondernemingen. 

Het Bosforum 



• zijn  genereus en leveren de maatschappij tal van 
voordelen.  

• zijn echte multitaskers die actief weerwerk bieden tegen 
fenomenen als luchtverontreiniging of klimaatverandering. 

• scoren bijzonder hoog wanneer het gaat om het leveren 
van ecosysteemdiensten aan de maatschappij. 

• zijn schaars in Vlaanderen, terwijl ze toch een enorm 
terugverdieneffect. 

• worden in Vlaanderen te weinig naar waarde geschat: er is 
nood aan een evenwichtig en vooruitdenkend Vlaams 
beleid dat onze bossen en bomen meer naar waarde schat. 

Bossen (én bomen) 



4 Kernthema’s 



Het Bosactieplan 
10 acties:  
1. Samen werk maken van een  evenwichtige toekomstvisie bos 
2. Meer aandacht voor de productie en het gebruik van de milieuvriendelijke 

grondstof hout    
3. Inzet voor een toekomstgericht bos- en bomenbeleid 
4. Ontbossing een halt toeroepen 
5. Meer bos en groen in Vlaanderen 
6. Zorgen voor verbindingen tussen groene eilanden 
7. Streven naar een algemene milieuverbetering in Vlaanderen 
8. Het voorzien van gedegen opleidingen op alle niveaus en onderzoek gericht op 

het ontwikkelen van voldoende technische expertise  
9. Inzetten op sensibilisering en draagvlakvorming over het grote maatschappelijke 

belang van bossen 
10. Een inspirerende rol spelen in het internationaal bosbeleid 



Charter 



1. Belangrijk: het Bosforum is een vrijwilligersinitiatief met beperkte 
inzet en middelen.  

2. Bosforum moet dus heel sterk focussen:  
– 2017:  

• Toekomstvisie Bos & Samenleving:  
– Van start in januari 2017; doelstelling om te landen eind 2017 
– In nauwe samenwerking met Vlaamse overheid, maar het blijft 

een initiatief van de basis 
– Intra- én extrasectorieel kijken en betrekken (bos-, natuur- en 

houtsector, maar ook Gezinsbond, gezondheidssector, The Shift, 
…) 

– Lancering naar het beleid eind 2017 
• Verder zoeken naar steun en draagvlak voor ons initiatief 

Wat doet het Bosforum nu?  



• Het Bosforum pleit voor:  
– Een sterk uitgebouwd wetenschappelijk 

onderzoek als cruciale motor voor de 
kenniseconomie  

– Inzet op toenemende kennis bij en sensibilisering 
van belangrijke doelgroepen en breed publiek.  

– Goede inventarisatie en kartering van het 
Vlaamse bos, natuur en groen om onderzoek en 
beleid van goede basisinformatie te kunnen 
voorzien.  

 

Suggesties voor het Bosonderzoek 







Mappiness 

 



 







 



 



 



• Bos en bomen zijn multifunctioneel, dus multidisciplinaire 
benadering nodig 
– bv. de ontzettend sterke link tussen bos en gezondheid;  
– bv. bos en recreatie in een demografisch en sociaal-economisch 

snel veranderende samenleving;  
– bv. bos, bomen, groen en verstedelijking. 

• Nood aan bijkomende expertises en benaderingen: 
beleidsmatig/juridisch/fiscaal onderzoek 
– Evaluatie bestaande en nieuwe wetgeving (zie bv. de recente 

studie van het Rekenhof over het Boscompensatiemechanisme).  
– Subsidiesystemen (bv. ikv de Europese PDPO-subsidiëring);  
– Fiscaliteit en successierecht van bosbezit en –beheer.  

Suggesties voor het Bosonderzoek 



De Bio-economie 



• Bio-economie:  
– We hebben een houten toekomst voor ons!  
– Vlaanderen heeft een decennialange expertise; die 

moeten we in ere houden.  
– Nood aan betere inschatting van de houtstromen en 

-verwachtingen in Vlaanderen en wereldwijd;  
– Ontzettend veel ruimte voor optimalisatie van de 

houtketen in bossector en de houtverwerkende 
industrie in Vlaanderen. Kwaliteitshout maken, wat is 
dat?  

– Wat als de petrochemie vervangen wordt door een 
biogebaseerde economie? 

Suggesties voor het Bosonderzoek 



Catastrofescenario’s? 



• Catastrofescenario’s meer onderzoeken?  
– Negatieve wereldwijde en Vlaamse megatrends, 

(bv. toenemende kwetsbaarheid van onze 
(eco)systemen): wat kunnen bossen en bomen 
betekenen als de temperatuur, de neerslag, de 
stormfrequenties, of de zeespiegel werkelijk de 
bocht uitgaan?  

• Tropisch Bosonderzoek? België is al heel lang 
een voorloper in tropisch bosonderzoek; ook 
die expertise moeten  aanhouden?  

Suggesties voor het Bosonderzoek 



Wetenschappers komen uit hun kot 

 



• Wetenschappers komen uit hun kot 
– Communicatie en interactie in de wetenschappelijke 

wereld, binnen en buiten de eigen disciplines 
– Nadenken én actie ondernemen om de resultaten van 

het wetenschappelijke onderzoek door te vertalen 
naar de relevante doelgroepen (bv. boseigenaars) 

– Maar ook aanwezig zijn in het publieke debat 
– Daar de juiste taal voor ontwikkelen.  
– Want, lieve wetenschappers, jullie zijn de behoeders 

van de waarheid.  
 

 
 

Suggesties voor het Bosonderzoek 



Contact 
 

Bosforum 
Wetstraat 81A 
1040 Brussel 
Info@bosforum.be 
www.bosforum.be 

Het Bosforum 
 
 
 
Bedankt voor uw aandacht! 
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