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BOS: Land dat meer dan 0,5 hectare overspant, met bomen van meer dan 5 meter hoog en een 

kruinbedekking van meer dan 10% , of bomen die deze waarden kunnen bereiken in situ. Het omvat 

geen land dat hoofdzakelijk in landbouw of stedelijk gebruik is.  

BEHOUD VAN DE BIODIVERSITEIT: Bosoppervlakte die voornamelijk bestemd is voor het behoud van de 

biodiversiteit. Omvat, maar beperkt zich niet tot, gebieden bestemd voor het behoud van de 

biodiversiteit binnen beschermde gebieden.  

BESCHERMDE GEBIEDEN: gebieden specifiek voorzien voor de bescherming en het behoud van de 

biodiversiteit, de natuurlijke hulpbronnen en de culturen daarmee verbonden, beheerd aan de hand 

van juridische instrumenten of andere effectieve middelen.   

BOSOPPERVLAKTE MET LANGE TERMIJN BEHEERPLAN : Bosoppervlakte met een gedocumenteerd 

beheersplan voor een lange termijn (tien jaar of meer), gericht op de gedefinieerde beheerdoelen, dat 

periodisch herzien wordt.  

HERBEBOSSING: Heraanleg van bos door aanplanting en/of bewust inzaaien van land reeds 

geclassificeerd als bos. Impliceert geen verandering van landgebruik. Omvat planten/zaaien op tijdelijk 

onbeplant bosareaal alsook planten/zaaien op oppervlaktes met bosbedekking. Exclusief natuurlijke 

regeneratie van het bos.  

AANGEPLANT BOS: Bos dat hoofdzakelijk (>50%) bestaat uit aangeplante en/of bewust ingezaaide 

bomen.  

BOSUITBREIDING: Uitbreiding van het bosareaal op land dat voordien een ander landgebruik kende. 

Impliceert een verandering van landgebruik van niet-bos naar bos.   

 

NATUURLIJKE BOSUITBREIDING: (Subcategorie van BOSUITBREIDING) Bosuitbreiding door natuurlijke 

successie op land dat voordien een ander landgebruik kende. Impliceert een verandering van 

landgebruik van niet-bos naar bos (bv. bossuccessie op landbouwgrond)  
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BEBOSSING: (Subcategorie van BOSUITBREIDING) Aanleg van bos met aangeplante of bewust ingezaaide 

bomen op land dat voordien een ander landgebruik kende. Impliceert een verandering van landgebruik 

van niet-bos naar bos.  

NATUURLIJK REGENEREREND BOS : Bos dat hoofdzakelijk bestaat uit bomen gevestigd door natuurlijk 

herstel/regeneratie.  

1. Inclusief bossen waarvan het niet mogelijk is een onderscheid te maken tussen aanplantingen en 

natuurlijke regeneratie. 2. Inclusief bossen die een mix omvatten van natuurlijk geregenereerde 

inheemse boomsoorten en aangeplante/gezaaide bomen, waarvan verwacht wordt dat de natuurlijk 

geregenereerde bomen het merendeel van de volgroeide opstand zullen uitmaken. 3. Inclusief hakhout 

afkomstig van bomen die zich vestigden door middel van natuurlijke regeneratie. 4. Inclusief natuurlijk 

geregenereerde bomen van geïntroduceerde bomen.  

AGROFORESTRY SYSTEEM: ‘Overig land met boombedekking’ met tijdelijke landbouwgewassen en/of 

weilanden/dieren. Inclusief terreinen met bamboe en palmen gegeven dat criteria voor landgebruik, 

hoogte en kruinbedekking voldaan zijn.  

 

OVERIG LAND MET BOOMBEDEKKING: Land geclassificeerd als ‘overig land’, omvat meer dan 0,5 

hectare met kruinbedekking van meer dan 10% bomen die een hoogte van minstens 5 meter bereiken 

in het volwassen stadium. Toelichting 1. Landgebruik is een sleutelcriterium voor het onderscheiden van 

bos en overig land met boombedekking. 2. Bevat specifiek: palmen (olie, kokosnoot, dadel…), 

boomgaarden (fruit, noten, olijven…), agroforestry systemen en bomen in een stedelijke omgeving. 3. 

Bevat boomgroepen en verspreide bomen (bv. bomen buiten het bos) in agrarische landschappen, 

parken, tuinen en rond gebouwen, gegeven dat oppervlakte-, hoogte- een kruinbedekkingscriteria 

voldaan zijn. 4. Bevat boomopstanden in landbouwproductiesystemen, zoals 

fruitboomplantages/boomgaarden. In deze gevallen kan de minimale hoogte lager zijn dan 5 meter. 5. 

Bevat agroforestry systemen wanneer gewassen groeien onder boombedekking en de boomnopstand 

een ander doel dient dan houtproductie, bijvoorbeeld palmolieplantages. 6. De verschillende 

subcategorieën van ‘overig land met boombedekking’ zijn exclusief en een oppervlakte ondergebracht 

in één subcategorie mag niet ondergebracht worden in andere subcategorieën. 7. Exclusief verspreide 

bomen met een kruinbedekking lager dan 10%, kleine groepjes bomen van minder dan 0,5 hectare en 

bomenrijen minder dan 20 meter breed. 


