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PROEFPROJECT : HET GROEPEREN VAN  
EXPLOITATIES ALS OPLOSSING VOOR HET  

BEHEER VAN KLEINE PRIVÉBOSSEN 
Door het Centre Régional de la Propriété Forestière  

Hauts de France : Jean AYELLO 

CONTEXT VAN HET PROJECT 
In januari 2019 heeft het Centre Régional de la Propriété Forestière des Hauts-de-France een actie gelanceerd voor het 
groeperen van bossen in 7 gemeenten in het zuiden van het departement Aisne: Bézu-le-Guéry, Charly-sur-Marne, Coupru, 
Domptin, Montreuil-aux-Lions, Saulchery en Villiers-Saint-Denis. Dit gebied werd gekozen wegens het enorme potentieel 
van zijn bossen. 

Het geïdentificeerde gebied omvat 1792 hectare voor 1415 eigenaars, of een gemiddelde oppervlakte van 1,27 hectare per 
eigenaar. Dit proefproject voor de groepering van het beheer is gelegen in een gebied dat sterk wordt gekenmerkt door 
eerdere landbouwactiviteiten. Vroeger werden de hellingen van Marne grotendeels ingenomen door de wijnbouw. Zelfs 
vandaag weerspiegelt de indeling van de bospercelen nog steeds deze sterke activiteit.

De bosbestanden bestaan voornamelijk uit eiken en essen. Dit gebied wordt sterk gekenmerkt door de versnippering van 
bossen, met als gevolg :

 • een flagrant gebrek aan beheer,
 • overdreven kappen zonder vernieuwing,
 • onveiligheid door het stopzetten van het beheer (risico op vallende bomen),
 • een gebrek aan toegang tot de percelen (recht van doorgang, verkeer).

HET INTERREG-PROJECT 
FORÊT PRO BOS
Deze test om eigenaars te groeperen maakt deel uit van een Interreg-
project France-Wallonie-Vlaanderen met als titel “Fôret Pro Bos”, dat 
in oktober 2016  werd opgestart voor een periode van 4 jaar. Een van 
de doelstellingen van dit project is het ontwikkelen van nieuwe vormen 
om percelen te groeperen. Verschillende organisaties, waaronder het 
Centre Régional de la Propriété Forestière, zijn samengekomen om hun 
ervaringen op dit gebied te delen. Dit project voor een gemeenschappelijk 
Plan Simple de Gestion bestaat uit de samenvoeging van verschillende 
ervaringen, waaronder die van de Bosgroep.

Alleen een bosbeheer dat gemeenschappelijk is voor de eigendommen kan de lokale problemen verhelpen. De bosbouwoperaties 
en -activiteiten, en alle bijbehorende bosbouwvoorzieningen zullen worden overwogen en uitgevoerd met respect voor een 
duurzaam beheer van de hulpbronnen, maar ook in overeenstemmming met de persoonlijke doelstellingen van elke eigendom.

IMPLEMENTATIE
Dit groeperingsproject werd volledig uitgevoerd door de CRPF Hauts-de-France en de bosbouwcoöperatie Coforaisne. Dankzij 
de samenwerking van de twee complementaire organisaties konden alle stappen in nauwe samenwerking worden uitgevoerd.  
Om een dergelijk project voor gegroepeerd beheer tot een goed einde te brengen, is het noodzakelijk om het gebied technisch 
en sociaal te beoordelen. Een aantal voorafgaande vragen zullen later de te volgen aanpak sturen en verfijnen :

 • Wat is de oppervlakte van de percelen per eigendom en hun spreiding in de ruimte ?
 • Wat is de link tussen het bosbouwareaal en de eigenaar(s) ?
 • Welke bossen hebben een Duurzaam Beheersdocument ?
 • Welke bossen worden beheerd door een bosbouwcoöperatie of een onafhankelijke deskundige ?

Alvorens een gemeenschappelijk beheer voor te stellen, is het raadzaam om doelgericht te communiceren met de eigenaars 
van meer dan 1 hectare. Er werd contact opgenomen met de 7 gemeentehuizen van de gemeenten om hen bij het initiatief te 
betrekken. De steun van de lokale beleidsmakers is een niet te verwaarlozen factor voor het slagen van een project dat nauw 
verband houdt met menselijke relaties. Vervolgens werd met elke eigendom (groter dan 1 ha, inclusief mede-eigendommen) 
contact opgenomen via een brief. Deze brief werd mee ondertekend door de burgemeester van de gemeente waar het perceel 
of de percelen zich bevinden of waar het hoofdperceel van het eigendom zich bevindt. Als de eigenaar zich bij het project 
wou aansluiten, kon de geadresseerde van de kennisgeving met een antwoordcoupon op de hoogte worden gehouden van 
de motieven en geplande werkzaamheden op basis van een niet-limitatieve lijst :

 • verkoop van hout,
 • probleem met stormhout of chalarose,
 • onderhoudswerkzaamheden van mijn bos,
 • eigendom al opgevolgd door een professionele beheerder.

RESULTATEN
Er werden 324 brieven verzonden. 29 personen hebben geantwoord. Dit is een responspercentage van ongeveer 
10%. Daarna werd er opnieuw contact opgenomen met de eigenaars die een adviesbezoek wilden om een afspraak 
ter plaatse te plannen. Het doel van dit adviesbezoek, uitgevoerd door de eigenaar, het CRPF Hauts-de-France en 
de coöperatie, was om de percelen te inspecteren om de kwaliteit van de bosbestanden te beoordelen en de uit 
te voeren bosbouwwerkzaamheden te schatten. Er konden echter slechts 15 bezoeken op 184 percelen worden 
uitgevoerd, goed voor 138 ha (oppervlakte variërend van 0,01 ha tot 23,18 ha). Na elk adviesbezoek werd een 
rapport naar de eigenaar gestuurd met een samenvatting van de ter plaatse verstrekte informatie.

CONCLUSIE
Met een acceptabel responspercentage beschouwt het CRPF dit project als een experiment dat voor herhaling 
vatbaar is om het bosbeheer in versnipperde gebieden te optimaliseren. Het project bracht echter ook twee 
belangrijke problemen aan het licht: de dringende verwachting van de eigenaars, die soms moeilijk te overtuigen 
zijn, en de beschikbaarheid van een beheerder met strakke tijdschema’s die zowel de betrokkenheid op lange 
termijn aan het project als de concrete uitvoering van de activiteiten compliceren.
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