
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
INSTITUUT VOOR BOSBOUW EN WILDBEHEER

Gaverstraat 4, B-9500 Geraardsbergen     België Tel: +32-54-43.61.71
arne.verstraeten@lin.vlaanderen.be, linda.meiresonne@lin.vlaanderen.be, luc.dekeersmaeker@lin.vlaanderen.be,

kris.vandekerkhove@lin.vlaanderen.be

Populier op landbouwgronden: 
waar, hoe en waarom?

Arne Verstraeten, Linda Meiresonne, Luc De Keersmae ker
en Kris Vandekerkhove

Nood aan ecologisch verantwoorde 
bosuitbreiding
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet tegen 2007 
in de realisatie van ten minste 10.000 ha bosuitbreiding in 
het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsbeleid. 
Nu al dreigt deze doelstelling niet gehaald te worden, omdat 
er weinig of geen gronden voorhanden zijn. 
Landbouwgronden vormen een zeer geschikte standplaats 
voor de aanplanting van bos. En populier biedt heel wat 
voordelen op economisch en ecologisch vlak.

Kansen voor natuur?
Populier biedt voordelen op ecologisch vlak
• de bomen groeien snel, waardoor al na 10 jaar een   
bosbeeld ontstaat
• populieren hebben een mild bladstrooisel, wat 
bodemverzuring tegen gaat
• populieren nemen veel stikstof op, wat uitspoeling beperkt

Hoe doe je het goed?
• geen botanisch waardevolle valleigraslanden en open 
kouterlandschappen bebossen
• het bos sluit best aan bij bestaande oude bossen (migratie)
• aanplanten of laten ontwikkelen van een onderetage 
(hazelaar, zwarte els,....) en een struikengordel aan de rand

Economische mogelijkheden
Populier levert waardevol hout
De bomen kunnen na 20 jaar worden gekapt en brengen 
dan tot meer dan 10.000 euro/ha op

Aanplanten van populier wordt gesubsidieerd
Deze subsidie is de optelsom van 3 bedragen:

Aanplantingsubsidie
zonder onderetage: 850 euro per ha
met onderetage: 1000 + 500 euro per ha
met mantelstruweel (min 6 m breed): 100 euro per 100m
In bos(uitbreidings)gebied een supplement van 250 euro

Onderhoudsubsidie
jaar 1 tot 2 telkens 250 euro per ha 
jaar 3 tot 5 telkens 200 euro per ha
(samen 1100 euro)

Inkomenscompensatie
landbouwers: 375 euro per jaar gedurende 5 jaar
andere eigenaars: 175 euro per jaar gedurende 5 jaar

Voorwaarden
• minstens 0,5 ha bebossen
• de grond moet 5 jaar voordien nog geëxploiteerd zijn
• na 15 jaar kan zonder vergunning omgeschakeld worden naar 
landbouwgrond

Populieren en natuur
Populierenbossen kunnen een onverwacht hoge 
biodiversiteit vertonen. Vooral wanneer bossen worden 
aangeplant in de buurt van bestaande oude bossen worden 
ze snel gekoloniseerd door allerlei soorten hogere planten, 
mossen en korstmossen, vogels, insecten, amfibieën en 
paddestoelen.

14% van het Vlaamse bos bestaat uit populier
Populierenbossen kunnen belangrijke eilandjes van 
biodiversiteit vormen in het agrarisch landschap
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