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In deze publicatie wordt de toepassing van het de ecosysteemdienstenconcept in bosbeheer 
toegelicht met Bosland als voorbeeldcasus.  

Samenvatting (Nederlands) 

Het bosbeheer in West-Europa evolueert in de richting van een multifunctioneel en steeds 
duurzamer beheer. Door het kijken naar de casus Bosland doorheen een bril van transitie zien we 
een pionier in een nieuwe manier van bosbeheer met een beheer meer in coherentie met 
verschillende ESD en diverse belanghebbenden. Door middel van een ‘learning history’ werd de 
gewijzigde koers van Bosland gereconstrueerd. De geïdentificeerde hoofdeigenschappen die Bosland 
onderscheiden van een ‘management as usual’ benadering: 

1. Shift van bestaande tegenstellingen naar coherentie 
2. Verbinden van langetermijnvisies met kortetermijnacties 
3. Focus op participatie en co-creatie en bottom-up benadering 

De gebruikte methode en de lessen getrokken in Bosland kunnen bijgevolg erg interessant zijn voor 
de bredere gemeenschap betrokken bij bos- en natuurbeheer. 

Summary (English) 

Forest management in Western-Europe is evolving towards multifunctionality and higher levels of 
sustainability. Co-owned forest managing models, where different owners collaborate and forest 
users participate however, are still rather an exception of a rule. Bosland (literally forest-land) in 
Flanders (Belgium) is a statutory partnership of several public forest owners and stakeholders, 
managing an area of about 22,000 ha of previously fragmented forest relicts. By looking at this case 
through transition lenses we describe a pioneering case in forest management where a new way of 
management is adopted more geared towards management for coherence across multiple 
ecosystem services and across a multitude of stakeholders. By use of a learning history we were able 
to reconstruct the change trajectory of Bosland. Analysis of this change trajectory through transition 
lenses aided to identify essential key features in which Bosland differs from ‘management as usual’ 
approaches: 

(i) a distinctive paradigm shift towards management for coherence; 
(ii) a long term vision that informs and guides the short-term action agenda; 
(iii) a bottom up approach focusing on participation and co-creation. 

The methods used and lessons learnt in Bosland can thus be highly interesting for the wider 
community involved in forest and nature management. 


