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PROEFPROJECT : GEMEENSCHAPPELIJK PLAN  
SIMPLE DE GESTION ALS OPLOSSING  

VOOR DE VERSNIPPERING
Door het Centre Régional de la Propriété Forestière  

Grand Est: Antoine Pierret

CONTEXT VAN HET PROJECT
In juni 2019 start het Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Grand-Est een project voor een gemeenschappelijk 
Plan Simple de Gestion (PSGc) in het departement Marne in Saint-Souplet-sur-Py en 9 aangrenzende gemeenten van de 
vallei van Py en Suippes. Ook negen gemeenten van het departement Aisne, die van Pontavert en omgeving, zijn betrokken. 
De belangrijkste eigenaar die geïnteresseerd is in het initiatief van Marne is immers samen met zijn vader ook eigenaar 
van gronden in de gemeenten in Aisne. Hij wilde daarom de hele familie-eigendom in het project opnemen. Het hoofddoel 
is de groepering van het beheer van verschillende kadastrale bospercelen die aan verschillende particuliere boseigenaars 
toebehoren. Men wil grotere beheerseenheden vormen om de negatieve effecten van de versnippering te verminderen. 
Er werd gekozen voor de opstelling van een gezamenlijk duurzaam beheersdocument om dit initiatief te ondersteunen. 

Deze 18 gemeenten hebben een totale bosoppervlakte van 2638 hectare voor 888 eigenaars waarvan ¾ particuliere eigenaars 
zijn. Het gaat voornamelijk om kleine, erg versnipperde percelen met een gemiddelde oppervlakte van 0,56 hectare. 

HET INTERREG-PROJECT FORÊT PRO BOS
Dit gemeenschappelijk Plan Simple de Gestion maakt deel uit van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen “Forêt 
Pro Bos”. Dit programma werd in oktober 2016 opgestart voor een periode van 4 jaar. Een van de beoogde doelstellingen is de 
ontwikkeling van nieuwe vormen om particuliere boseigenaars te groeperen. Verschillende organisaties, waaronder het Centre 
National de la Propriété Forestière (CNPF), zijn samengekomen om hun ervaringen op dit gebied te delen. 

Het CNPF is de openbare instelling die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het duurzame beheer van de Franse 
privébossen. Het begeleidt het bosbeheer door de duurzame beheersdocumenten goed te keuren, advies en opleiding te geven 
aan de eigenaars en projecten voor de groepering van eigenaars uit te voeren. Dit PSGc-project berust dus op het principe van 
een duurzaam beheersdocument dat gemeenschappelijk is voor verschillende eigenaars. Dit type tool werd al in andere regio’s 
in Frankrijk geïmplementeerd.

HET BELANG VAN HET GEMEENSCHAPPE-
LIJK PLAN SIMPLE DE GESTION
Het PSG is een beheerstool die het duurzame beheer van een eigendom garandeert voor een periode van 10 tot 20 jaar, en 
is goedgekeurd door de Conseil de Centre van het betrokken CRPF. Het is verplicht voor de particuliere boseigenaars van 
minimum 25 hectare in één stuk en voor alle bospercelen die aan eenzelfde eigenaar toebehoren, en in totaal een oppervlakte 
van 25 ha of meer vormen, rekening houdend met alle eilandjes van meer dan 4 ha in de gemeente van het grootste eilandje 
en in de aangrenzende gemeenten daarvan. Het kan ook vrijwillig worden opgesteld, door de eigenaar of bosbeheerder, voor 
eigendommen met een oppervlakte tussen 10 en 25 ha.  In dit Duurzaam Beheersdocument (DGD) zijn de klimatologische, 
bodemkundige, ecologische, sociale context of jachtcontext beschreven. Het bevat een beschrijving van de bosbestanden, de 
doelstellingen die aan het bos zijn toegekend en de richtlijnen voor het beheer ervan. Het maakt de opstelling mogelijk van een 
beheersprogramma dat is opgenomen in een programma voor de kap en werkzaamheden. 
Een PSG is gemeenschappelijk wanneer verschillende eigenaars hun bospercelen groeperen in eenzelfde PSG, terwijl ze de 
eigenaar van hun goed blijven. Er is geen eigendomsoverdracht. Ook al is het beheerprogramma gemeenschappelijk, toch moeten 
de bosbouwinterventies en de gedetailleerde lijst van de kadastrale percelen worden onderscheiden tussen de belanghebbenden. 
De belangen van de PSGc’s zijn divers. Dankzij de vereniging van verschillende boseigenaars, kleine, middelgrote of grote 
oppervlakken, kunnen grotere beheerseenheden worden gevormd. Zo wordt duurzaam beheer mogelijk voor percelen die te 
klein waren om rationeel te worden beheerd. Het gedeelde gebruik van bosbouwkundige interventies en offertes vermindert de 
kosten door grotere en dus aantrekkelijkere bospercelen te vormen. Voor een gelijkwaardige kwaliteit zijn de verkregen prijzen 
in het algemeen hoger. Het toezicht op de exploitatie door een zelfde belanghebbende wordt vergemakkelijkt en buurconflicten 
worden verminderd. Met een goedgekeurd duurzaam beheersdocument kunt u genieten van overheidssteun en fiscale voordelen. 
Eigendommen die door hun te kleine oppervlakte niet zouden kunnen genieten van steun, voor bosbouwinvesteringen 
bijvoorbeeld, komen op die manier in aanmerking dankzij de groepering van verschillende eigendommen.

IMPLEMENTATIE
Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk PSG vergt bepaalde technische vaardigheden en administratieve kennis. De 
beschrijvende, maar ook redactionele fasen moeten vaak aan een professionele beheerder worden toevertrouwd. De kosten 
die dit meebrengt kunnen een belemmering zijn voor de mogelijke aansluiting van eigenaars. Dit proefproject koos dan 
er dan ook voor om de volledige financiële steun van de begeleiding en ontwikkeling van het PSGc door het CRPF Grand 
Est op zich te nemen en kreeg ook Europese en regionale financiering voor het project. De beheerder, een gecertificeerde 
bosbouwdeskundige, werd aangesteld via een aanbesteding in overeenstemming met de geldende mededingingsregels.
De kadastrale percelen van de eerste geïdentificeerde en in het project geïnteresseerde eigenaars werden geïnventariseerd. 
Het project bestaat uit twee verschillende fasen, de eerste is voltooid en de tweede is aan de gang: 

Fase 1: Na het in kaart brengen werd elk perceel bezocht door de beheerder en technicus van het CRPF.  Dit veldwerk was 
nodig om de percelen en hun grenzen af te bakenen. De verschillende aangetroffen bosbestanden en hun samenstelling op 
het gebied van soorten werden geïnventariseerd, afgebakend en in kaart gebracht. De dendrometrische gegevens werden 
geïnventariseerd. Op basis van die gegevens werd een PSGc voorgelegd aan en goedgekeurd door het CRPF Grand Est.
Fase 2: Er zal voorrang worden gegeven aan de bewustmaking van de eigenaars van percelen die grenzen aan die welke al 
in het PSGc zijn opgenomen. Bovendien zullen andere beoogde eigenaars worden gekozen op basis van de oppervlakte die 
ze bezitten of het schijnbare productiepotentieel. Zodra ze zijn geïdentificeerd zullen we met alle eigenaars contact opnemen 
om hen uitleg te geven over het belang van de implementatie van gezamenlijke activiteiten voor een duurzaam beheer van 
hun bossen. Er werden gratis diagnostische bezoeken aangeboden om de eigenaars aan te moedigen zich bij het project aan 
te sluiten via een aanhangsel aan het PSGc dat ter goedkeuring aan het CRPF Grand Est zal worden voorgelegd. De eigenaars 
die niet aan dit collectieve initiatief wensen deel te nemen, maar interesse hebben voor andere oplossingen en vormen van 
beheer zullen worden begeleid.

RESULTATEN
Fase 1: Het PSGc-project, opgesteld voor 20 jaar, 
werd voorgelegd aan de 5 betrokken particuliere 
boseigenaars. Het omvat een oppervlakte van 
ongeveer 80 hectare en 49 kadastrale percelen, 
verdeeld over 3 gemeenten. Het gaat om diverse en 
gevarieerde bosbestanden: van populierenbossen 
met hakhout van hoogstammige bomen over 
aanplantingen van landbouwgronden met loof- en 
naaldbomen van zo’n dertig jaar oud. Het PSG-
project werd ter instructie en goedkeuring naar het 
CRPF Grand-Est verzonden. Het kreeg een gunstig 
advies van de technicus-instructeur van het CRPF in 
overeenstemming met de Schémas Régionaux de 
Gestion Sylvicole. De goedkeuring ervan werd in juli 
afgerond ter gelegenheid van de volgende Conseil 
de Centre van het CRPF Grand Est. 

Fase 2: Het begeleidings- en sensibiliseringsproces werd gezamenlijk uitgevoerd door de technicus van het CRPF 
en de beheerder. Het belangrijkste doel is om een maximaal aantal percelen en eigendommen samen te voegen aan 
het gezamenlijke beheer dat al is vastgesteld in het kader van het PRGc dat momenteel wordt goedgekeurd. Daarvoor 
werden 200 van de in totaal 400 eigenaars geïdentificeerd die een brief met uitleg over het project hebben gekregen. 
Daarnaast werd met een tachtigtal onder hen telefonisch contact opgenomen. Verschillende eigenaars waren erg 
geïnteresseerd. De presentatie van het aangepaste PSGc moet mogelijk zijn tegen eind 2020.

CONCLUSIE
Het project is opgebouwd rond een kern van eigenaars die al vertrouwd waren met het CRPF Grand Est en 
openstaan   voor de aanpak. De integratie van andere eigenaars in het reeds bestaande PSGc zal voornamelijk 
afhangen van hun motivaties om aan een collectieve aanpak van duurzaam beheer deel te nemen. 
De eerste fase van het project is al een succes, maar zal pas voltooid zijn als ook andere eigenaars zich bij de 
tweede fase van de aanpak aansluiten. Bewustmaking en vulgarisatie zijn essentieel en het resultaat zal ervan 
afhangen. Er wordt gestreeft naar een zogenaamd «sneeuwbaleffect». Niet iedereen zal zich bij het project 
aansluiten maar de ervaring leert dat na een goede begeleiding een niet onbelangrijk deel van de vergeten 
percelen plots uit de anonimiteit treedt en opnieuw wordt beheerd. 


