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DONDERDAG 

22/09/2022 
9H TOT 12H 

Yvoir 
100 

PLAATSEN 

DOELSTELLINGEN 
Onze bossen worden geteisterd door nooit eerder 

geziene gezondheidscrisissen (schorskevers van 

sparren, chalarose van de es, eikensterfte...).  

Onze bomen, die verzwakt zijn door de intensievere en 

frequentere klimaatbedreigingen (hittegolven, 

droogteperioden, overstromingen...), zijn niet meer zo 

goed bestand tegen biotische en abiotische 

aantastingen. 

Het “Trees for Future” project, dat in 2018 door de 

Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij opgezet 
werd, heeft tot doel de meest veelbelovende 

boomsoorten te identificeren voor het aanpassen van 

de bossen aan de klimaatverandering door het opzetten 

van een netwerk van experimentele aanplantingen over 
het hele land. 

Dankzij uw steun zijn er in het hele land, meer dan 

72.000 bomen geplant en wij nodigen u, onze sponsors 

en donors, graag uit om één van de proefvelden te 

bezoeken en kennis te maken met enkele boomsoorten 
die voor dit project geselecteerde werden 

. 

PROGRAMMA 
 

8h45 Onthaal van de deelnemers 

9h Vooruitgang van het project 

9h30 

Bezoek van de 
proefaanplantingen van de 
moseik, de boomhazelaar, de 
oosterse beuk en de 
meridionaalse beuk. 

10h30 

Forest workshops en illustratie 

van de actuele uitdagingen van 

het bosbeheer 

12h Forest Lunch Time 

 

SPREKERS 
• Philippe de Wouters, Directeur van de Koninklijke 

Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) 

• Nicolas Dassonville, verantwoordelijk voor het Trees for 

Future project (KBBM) 

• Julie Losseau, Projectleider Trees for Future (KBBM) 

• Amir Bouyahi, bosgids bij de KBBM 

• Charles le Hardy, eigenaar van het bos 

Dag van de vrienden van 

 
Trees for Future 

Presentatie van de projectresultaten 

& bezoek van een proefperceel 

 



 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

  
ONTMOETINGSPLAATS 

U wordt in de bevestigingsbrief op de hoogte gesteld. 

 

INLICHTINGEN 

Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij  

 02/223 07 66   secretariat@srfb-kbbm.be 

 
VERPLICHTE INSCHRIJVING 
Voor 6 september bij de Koninklijke Belgische 
Bosbouwmaatschappij,  
Bischoffsheimlaan 1-8 | bus 3 | 1000 Brussel 

 secretariat@srfb-kbbm.be  

 

ORGANISATIEKOSTEN 

Betaling van organisatiekosten op locatie: 

 

Gratis voor:  

Boseigenaren betrokken bij het project 

Donors op het fonds van de Koning Boudewijnstichting 

Medewerkers van de sponsor bedrijven (maximum 2 

medewerkers per bedrijf) 

 

Extra medewerker van een sponsor bedrijf (vanaf de 3de) : 50 € 
/persoon 

 

 

 

ONLINE INSCHRIJVING 

OF VIA HET ONDERSTAANDE FORMULIER: 
Terug te zenden aan de KBBM Bischoffsheimlaan, 1-8 te 1000 Brussel of via email aan 
secretariat@srfb-kbbm.be . 

 

o Ik ben boseigenaar en ik heb een arboretum in mijn bos 

o Ik ben een vrijwilliger van het project 

o Ik ben een particuliere schenker 

o Ik werk in een donor bedrijf 

Welke : .................................................................................... 

 

 

❒ Ik heb de Privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord  

❒ Ik ben me ervan bewust dat ik het recht heb om me op elk moment terug te trekken 

door mijn beslissing mee te delen aan de KBBM, Bischoffsheimlaan, 1-8 te 1000 Brussel 

of via email aan secretariat@srfb-kbbm.be . 

 

VOOR 

DE 

15/09 

DEELNEMER 1 : 

Naam & voornaam ........................................................ 

Telefoon .................................................................... 

E-mail............................................................................ 

Ik zou graag in een taalgroep zitten: 
  ENG   /   FR  /   Ik kan me aan beide talen aanpassen 
 

DEELNEMER 2 : 

Naam & voornaam ........................................................ 

Telefoon .................................................................... 

E-mail............................................................................ 

Ik zou graag in een taalgroep zitten: 
  ENG   /   FR  /   Ik kan me aan beide talen aanpassen 

 

DEELNEMER 3 (+ 50 €) : 

Naam & voornaam ........................................................ 

Telefoon .................................................................... 

E-mail............................................................................ 

Ik zou graag in een taalgroep zitten: 
  ENG   /   FR  /   Ik kan me aan beide talen aanpassen 
 
OPMERKINGEN : 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
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mailto:secretariat@srfb-kbbm.be
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be
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https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=179
https://www.srfb.be/declaration-de-confidentialite/
mailto:secretariat@srfb-kbbm.be


 

 Met de steun van : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://ecob.be/fr/

