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Inhoud

1. Klimaat en natuur, de grote opgaven



Biodiversiteit



Biodiversiteit – wat komt er op ons af?

Natuurpact, Voortgangsrapportages natuur, Balans voor de Leefomgeving, PAS/N2000
- NNN afmaken
- NNN is niet genoeg
- breder dan soorten en gebieden alleen
- hoger doelbereik
- Stikstoftaanpak
- Verdrogingsaanpak
- slimme koppelingen met andere investeringen

Landbouwvisie, Deltaplan Biodiversiteit
- biodiversiteit landelijk gebied
- natuurinclusieve landbouw
- samenwerken randzones
- Transitie GLB, slimme koppelingen 



Het klimaat verandert





Recordjaar 2018
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2. Klimaatdaptatie en natuur





Water en klimaat – wat komt er op ons af?

Deltaprogramma, Nationale Adaptatiestrategie, KRW
- zoetwatervoorziening, verdringingsreeks
- verdrogingsbestrijding
- hermeandering, vooroevers, haarvaten op orde
- duurzame landbouw, functie volgt peil
- water vasthouden, waterberging, vooroevers
- ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’
- robuuste natuur, beter verbonden
- integrale aanpak, meekoppelen
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3. Klimaatmitigatie en natuur



Klimaatmitigatie

Totale emissie alle bronnen NL ca. 200 Mt CO2-e/jr

Totale voorraad NL natuur ca. 400 Mt CO2-e

per hectare ca. 550 t CO2-e/ha

Emissies veenbodems 7 Mt CO2e/jr

per hectare 20 à 40 t CO2-e 

Opname in natuur 4 Mt CO2e/jr

per hectare 0 à 20 t CO2-e/ha

 Beter bosbeheer, meer bos

 Stop veenoxidatie en kweldererosie

 Breng veen- en kweldergroei op gang



Daarnaast winst door

reductie bestaande emissies:

verdroging en veenoxidatie

 10-40 ton CO2-e/ha/jr

houtkap en biomassa-afvoer

 500 ton CO2-e/ha/gebeurtenis 

?



PBL: Mton/jr
Afmaken Nationaal Natuur Netwerk ca 0,2

Revitalisatie van bossen
Nieuw bos nabij steden, infra, buiten NNN
Verminderen/compenseren ‘ontbossing’
Herstel landschapselementen ca. 0,3 
Klimaatslim verwerken hout en andere 
biomassa
Overige bosmaatregelen

Maatregelen tegen verdroging, bufferzones
Verhoging zomerpeil in weidevogelgebieden ca. 0,2
Verandering in landgebruik veengronden
naar natuur en water
Multifunctionele klimaatbuffers p.m.
Herstel en uitbreiding kwelders p.m.

Kansrijke maatregelen

 Klimaatenvelop (pilots)



Klimaatmitigatie – wat komt er op ons af?

Klimaatakkoord en natuur
- aanvullend op natuurbeleid
- koolstofvoorraad behouden
- CO2-verlies compenseren
- vernatten veenweiden
- bufferzones
- actieplan Bos en Hout 

O ja: dan hebben we ook nog de energietransitie op land…
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4. Fricties en kansen



Fricties klimaatmitigatie-natuur

Afmaken NNN
 pressie op extra CO2-rijke natuurtypen
 toekomst ‘kruiden- en faunarijk grasland’ langere termijn

Herstelbeheer/N2000/PAS
 CO2-emissies of netjes opbergen?
revitalisering: CO2-arm natuurtype of groeiversnelling?
 compensatie binnen of buiten NNN?



Kansen – wat komt er op ons af?
Natuurpact, Voortgangsrapportages natuur, Balans voor de Leefomgeving, PAS/N2000
- NNN afmaken, NNN is niet genoeg, breder dan soorten en gebieden alleen, hoger doelbereik, 

stikstoftaanpak, vernatten, slimme koppelingen andere investeringen (Klimaatakkoord!)

Landbouwvisie, Deltaplan Biodiversiteit
- biodiversiteit landelijk gebied, natuurinclusieve landbouw, samenwerken randzones, slimme 

koppelingen

Waterbeleid, KRW, Deltaprogramma, Nationale Adaptatiestrategie
- integrale aanpak, meekoppelen, ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’ zoetwatervoorziening, 

verdringingsreeks, verdrogingsbestrijding, robuuste natuur, beter verbonden

Klimaatakkoord en natuur
- Aanvullend op natuurbeleid, koolstofvoorraad behouden, CO2-verlies compenseren, vernatten

veenweiden, bufferzones, Actieplan Bos en Hout 
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5. Klimaatakkoord, de opgaven





Landbouw & 
Landgebruik

Van Geel

Veehouderij

Hester Maij

Landbouwbodems Veenweide

Van Maasdam 

Bomen, Bos, 
Natuur

Peter Drenth

Tuinbouw

Lerend netwerk Vernieuwing Natuurbeleid



Proces

• Juli 2018: bouwstenen klimaatakkoord: wat kun je doen?

• December 2018: Ontwerp klimaat-akkoord: hoe gaan we dat doen?

• 13 maart: doorrekening PBL en CPB bekend

• 26 april: kabinetsreactie en vervolgproces

Lerend netwerk Vernieuwing Natuurbeleid



De essenties voor natuur

Veenweiden & moerige gronden

1. Een ‘mix aan technieken’

2. Integrale gebiedspilots

Bomen, Bos, Natuur

1. Voorkom ontbossing 

2. Zorg voor klimaatslim beheer van bos en natuur

3. Zorg voor meer ha’s bos en natuur

4. Zorg voor gebruik van hout en natuurproducten in de bouw e.d

Lerend netwerk Vernieuwing Natuurbeleid



4 essenties van Bomen, Bos Natuur

• Voorkom ontbossing 

• Zorg voor klimaatslim beheer van bos en natuur

• Zorg voor meer ha’s bos en natuur

• Zorg voor gebruik van hout en natuurproducten in de bouw e.d..

Lerend netwerk Vernieuwing Natuurbeleid



Een belangrijke afspraak uit het akkoord:

• De provincies nemen de regie op de ontwikkeling en uitvoering van een klimaatinclusief
natuurbeleid, waarin de biodiversiteitsopgaven en de klimaatopgaven binnen de kaders 
van het Europese natuurbeleid worden opgepakt en betrekken daarbij de 
maatschappelijke partners. 

Lerend netwerk Vernieuwing Natuurbeleid
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