
 

Bosgroep Ijzer & Leie  
 

U bent boseigenaar? U bent bosliefhebber? 

» U kan gratis lid worden van de bosgroep 

» U kunt beroep doen op de bosgroep 

voor gratis en onafhankelijk advies rond 

bos en natuur 

» De bosgroep staat u bij op administratief 

vlak 

» U kunt via de bosgroep subsidies krijgen 

om bosbeheerwerken uit te voeren in uw 

bos 

» U kunt deelnemen aan verschillende 

activiteiten en cursussen 

» U ontvangt gratis het 3-maandelijks 

tijdschrift ‘boomblad’ 

» U kan gratis sympathiserend lid worden 

van de bosgroep 

» U ontvangt gratis het 3-maandelijks 

tijdschrift ‘boomblad’ 

» De bosgroep is voor u een interessant 

informatiekanaal rond bos en natuur 

» U kunt deelnemen aan verschillende 

activiteiten en cursussen georganiseerd 

door de bosgroep 

Bosgroep Ijzer & Leie is een VZW die werkt met de steun van de Provincie West-Vlaanderen 

en het Agentschap voor Natuur en Bos. De bosgroep biedt informatie, advies en activiteiten 

aan voor boseigenaren en bosliefhebbers.  

Voor boseigenaren biedt de organisatie nog veel meer. Elke boseigenaar, hoe groot of klein 

ook, kan vrijblijvend en gratis advies en praktische ondersteuning vragen aan de bosgroep 

m.b.t. bosbeheer. De bosgroep helpt u bij het administratieve gedeelte zoals het aanvragen 

van kapmachtigingen of subsidies, bij het uitvoeren van bosbeheerwerken zoals het 

(her)aanplanten een bos of bosrand. 

Ook voor houtverkopen kan u rekenen op de hulp van de bosgroep. We gaan voor u op 

zoek naar een koper. Wanneer u tevreden bent met het bod van de koper, leiden wij de 

verkoop en werken in goede banen.  

Het werkingsgebied van de bosgroep omvat:  

Alveringem, Anzegem, Ardooie, Avelgem, De Panne, Deerlijk, 

Dentergem, Diksmuide, Harelbeke, Heuvelland, Hooglede, 

Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Koksijde, Kortemark, 

Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede, 

Lo-Reninge, Menen, Mesen, Meulebeke, Middelkerke, 

Moorslede, Nieuwpoort, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, 

Roeselare, Spiere-Helkijn, Staden, Tielt, Veurne, Vleteren, 

Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke en 

Zwevegem 

 

Lid worden? Mail naar Clint.callens@west-vlaanderen.be 

Clint: 057/23 0846 

Bezoekerscentrum de Palingbeek 

Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke 

mailto:Clint.callens@west-vlaanderen.be

