
g
dan verliest hij het recht op de jaarlijkse subsidies én moet

je als voormalige eigenaar het overblijvende deel (X/30) van

het genoten voordeel op de successierechten aan de staat

terugbetalen. 

10) Waar kan ik raad of advies inwinnen 
voor het opstellen van een UBBP?

Voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan kun je

steeds raad en advies inwinnen bij de bosgroep7 in je regio.

Je kunt ook informatie opvragen bij het Agentschap voor

Natuur en Bos. Ook je boswachter kan je op weg helpen.

Voor extra advies, brochures of antwoorden op je vragen

kan je beroep doen op je gemeente, Natuurpunt, VBV, een

gespecialiseerde studiebureau of eventueel de Vlaamse

Landmaatschappij of Landelijk Vlaanderen.

Conclusie

Een uitgebreid bosbeheerplan opmaken is geen eenvoudige

klus en vraagt heel wat werk en tijd. Dit werk levert echter

op korte termijn veel informatie op. Op lange termijn resul-

teert het in een meer rendabel beheer. Een goedgekeurd

UBBP voor je bos houdt rekening met alle functies die een

bos kan vervullen en staat de eigenaar toe om weloverwo-

gen beslissingen te nemen. Henri-Joe Dieryck adviseert om

zelf een deel van de studie uit te voeren en om ook steeds
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De laatste jaren komen steeds meer meldingen binnen van

wegkwijnende Paardenkastanjes. Ze zijn aangetast door de

‘bloedingsziekte’, zo genoemd omdat aangetaste bomen

vochtplekken op de stam vertonen van waaruit een bloed-

kleurige vloeistof lekt. De overlevingskansen van een zieke

Paardenkastanje lijken zeer gering. Dreigen we deze alge-

meen voorkomende en om zijn esthetische waarde belang-

rijke boomsoort voor tuinen, parken en openbare aanplan-

tingen te verliezen? Het is noodzakelijk zeer alert de

evolutie van dit fenomeen na te gaan. Een enquête peilt naar

de ernst en de verspreiding van de bloedingsziekte bij de

Paardenkastanje in Vlaanderen. 

De enquêteformulieren en de informatiefolder vind je 
op www.paardenkastanje.be of bel 02-553 81 02. 
De antwoorden graag uiterlijk 30 september 2006 bezorgen!

7 Contactgegevens: www.bosgroepen.be

Een UBBP resulteert in een duurzamer en efficiënter beheer. 
Bovendien stelt het je voor 20 jaar vrij van paperassen.

Toekomst Paardenkastanje 
bedreigd?

Kastanje bloedingsziekte © ANB

onafhankelijke adviseurs in te schakelen. Op deze manier

leer je je eigendom zeer goed kennen, koppel je er tegelij-

kertijd de kennis en ervaring van gespecialiseerde mensen

aan vast en wordt er aandacht besteed aan alle facetten van

het bos- en natuurbeheer. Het komt erop aan om een juiste

middenweg te vinden tussen hetgeen je zelf zal doen en het-

geen je zal uitbesteden. Op die manier brengt het opmaken

van een UBBP je veel plezier en kun je ten volle genieten van

je boseigendom! ■

Wil je meer weten over het project duurzaam bosbeheer 
en privé-boseigenaars? Kijk op www.vbv.be/projecten/nme.htm.


