DIENSTEN IN BOS- EN HOUTSECTOR VAN KORTE OMLOOP

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

FORÊT
PRO BOS
DE HOUTSECTOR OP ZOEK
NAAR NIEUWE PERSPECTIEVES
De laatste jaren zien de ondernemers in de houtsector hun activiteiten steeds afnemen en dat maakt
hen ongerust. Er komt dan ook minder hout naar
de zagerijen en er wordt minder (productie)bos
opnieuw aangeplant.
Op gans het gebied zijn diverse redenen van deze
toestand voelbaar:
Versnippering van boseigendommen en de moeilijke
toegang tot vele percelen waardoor het beheer
moeilijk en weinig rendabel is;
Gebrek aan kennis op het vlak van techniek, markt,
stakeholders, of simpelweg tijd.
Gebrek aan marktgroei met aantrekkelijke prijzen
voor houtproductie is daarboven demotiverend.
Bijgevolg hebben boseigenaars, voorval van kleine
oppervlaktes, weinig interesse in hun bos.
Op middellange termijn hypothekeert dit gebrek
aan herbebossing op onrustwekkende manier
de lokale aanlevering van hout en bedreigt op die
manier niet alleen een groot deel van onze economie, maar ook het lokaal ecologisch evenwicht.

Grondige evaluatie van de houtbronnen
Met behulp van een innovatieve tool die
gebruik maakt van 3 types “open source” data.
In deze pilootphase, zullen ruim 10.000 Ha op
ruimtelijke en tijdschaal geëvalueerd worden.

Bebossing en herbebossing
Door het bevorderen van (her)bebossing en
duurzaam bosbeheer. Tijdens het project
zullen meer dan 150 hectare bos worden
geplant.

Groepering van boseigenaars
Door een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak, een duurzaam bosbeheer
optimaliseren. Deze op elkaar afgestemde visie
betreft het beheer van ruim 400ha bossen in
elk deelgebied van het project.

Ondersteuning van nieuwe boseigenaars
Door hen te informeren over het potentieel van
hun beboste percelen en hoe ze die best
kunnen beheren. Ongeveer 500 nieuwe
eigenaars zullen worden aangesproken.

Beveiligde toegangen tot de bospercelen
Opbouwen van een “schema voor de toegankelijkheid van het bos” en ontwikkeling van een
instrument aangepast aan de specifieke
problematiek van veilige toegangswegen en
opslagplaatsen in een aantal pilootzones.

Doelgerichte opleiding in “bosbeheer”
Omwonenden en beleidsmakers sensibiliseren
over het belang van de economische pijler,
naast de ecologische en sociale pijlers van het
bosbeheer. Sensibilisering van de gebruikers
van het bos op beurzen en evenementen maar
ook op het terrein met realisatie van o.a. pedagogische vormingsdagen.

www.foret-pro-bos.eu
www.feel-wood.eu

WAAROM (HER)
BEBOSSING ?

+32 (0)68 26 65 84
info@foret-pro-bos.eu

Bossen hebben meerdere waarden :
Economische : bron van inkomsten
en versterking van locale werkgelegenheden;
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En nog veel andere die u zal ontdekken dankzij dit project!

FEELWOOD
Forêt Pro Bos is het eerste deelproject van de
projectportefeuille Interreg V France – Wallonie
– Vlaanderen “Feel Wood” dat zich richt op
de interregionale waardering van de houtkolom
in de korte keten.
In dit project legt men zich specifiek toe op
de problemen aan de zijde van de bosbouwer.
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