
Nota bos

Naar een nieuw en integraal 
bosbeleid



Aanleiding nieuwe nota bos
• Wens om meer bos

– Actieplan Bos en Hout
– Scan Bos en Hout Noord-Brabant
– Klimaatmitigatie en behoefte CO2-vastlegging

• Wensen vanuit klimaatadaptatie
– Meer water infiltreren en vasthouden
– Klimaatbestendige bossen

• Uitdragen en implementatie nieuwe kennis
• Biodiversiteitsherstel van bossen aanpakken
• Aanpak bodemherstel bossen op zandgronden 
• Wens om bestaande bossen te verbeteren

– Meer houtproductie, CO2-vastlegging en biodiversiteit
• Implementatie besluit over beheervergoeding bos met 

productie



Aanpak
Verzamelen bestaande kennis

Samen met en door betrokken organisaties:
Arboribus Silva
Staatsbosbeheer
Brabants Landschap
Natuurmonumenten
Bosgroep Zuid
Brabants Particulier Grondbezit

Werksessies
Meer bos, hoe en waar? 5 juli
Biodiversiteit en beheer 5 oktober
Klimaatmitigatie en -adaptatie 9 oktober



Eerdere nota’s over bos

• Beleidsvisie en Stimuleringskader voor de 
Brabantse bossen (1998)
– Integraal bosbeheer

• Ontwikkelingsplan natuurbossen in de 
provincie Noord-Brabant (2008)
– Natuurbossen conform ambitiekaart
– Geen productiefunctie natuurbos, alleen tijdens omvorming



Facts and figures

Beheerty pe  Ambitiek a a rt Beheerty penk a a rt 

Rivier- en moeraslandschap 8.000 (2.150) 6.100 (1.000) 

Zand- en kalklandschap 13.000 (11.500) 600 (200) 

Rivier- en beekbegeleidend bos 4.600 1.800 

Hoog- en laagveenbos 1.000 1.400 

Haagbeuken- en essenbos 2.000 2.500 

Dennen-, eiken- en beukenbos 16.900 15.300 

Zoekgebieden 650 0 

Bos met productie 33.900 47.200 

Overig 300 600 

Totaal 80.350 (73.000) 75.500 (70.000) 

 



Nieuwe kennis en inzichten
• Onderzoek OBN en Bosgroep Zuid

• Referentiebeeld bos op droge zandgronden

• Bodem
– Relatie stikstofdepositie en droge zandbodems
– Relatie boomsoorten en bodemverzuring

• Aanpak bodemverzuring
– Aanplant rijkstrooiselsoorten
– Gebruik steenmeel (pilots)
– Bodemherstel



Kansen implementatie nieuwe kennis

• Nieuw referentiebeeld bos op droge, arme zandgrond
– Eiken-Haagbeukenbos

• Grotere kansen voor bedreigde soorten
• Snellere groei bos
• Meer CO2-vstlegging
• Meer houtproductie (tot 2x zoveel)







Klimaatmitigatie

• CO2-vastlegging in Noord-Brabant
13.000 ha nieuw bos op landbouwgrond ? MT
omvorming bestaand bos ? MT

Additionele bijgroei (gem 
komende 20-30 jaar) 
m3/ha.j Houtdichtheid 

koolstof 
gahalte

Biomassa exp 
factor CO2/C

additioneel 
totaal. (ton 
CO2/ha.j)

Nieuw bos snelgroeiend op klei 15 0,35 0,5 1,5 3,667 14,4
Nieuw bos langzaam groeiend 7 0,48 0,5 1,5 3,667 9,2
Revitalisering arm bos met snelgroeiend coniferen 4 0,45 0,5 1,5 3,667 5,0
Revitalisering arm bos met snelgroeiend loof (esdoorn) 3 0,52 0,5 1,5 3,667 4,3

Revitalisering arm bos met langzaamgroeiend loof 
(linde, beuk) 2 0,53 0,5 1,5 3,667 2,9
Reservaat vorming 4,8 0,48 0,5 1,2 3,667 5,1

Hout substitutie 2.1 ton C/ton C in product Sathre & Oconnor
2.1 ton C/ 4 m3 products
7.68 ton CO2/4 m3 product
1.92 ton CO2/m3 products 



Klimaatadaptatie

• Bossen weerbaar maken
– meer infiltratie, minder afvoer regenwater
– bodemherstel
– bosomvorming
– dennen- en sparrenbos  vervangen door 

gemengde loofbos 
– gebruik plantmateriaal uit zuidelijkere oorden
– gebruik andere soorten voor productie



Waar en hoe meer bos
• Actieplan Bos en Hout

– 100.000 ha nieuw bos landelijk

• Scan Bos en Hout Noord-Brabant
– zoektocht 10.000 ha bos in de provincie
– binnen en buiten NNB
– binnen NNB vooral op kruiden- en faunarijk grasland
– pilot met Staatsbosbeheer: 1000 ha binnen NNB
– 3000 ha nieuw bos al op Ambitiekaart

• Waar nieuw bos? Overal waar het kan: ja-mits

• Initiatiefnemer bepaalt bosdoel

• Verkenning rivierengebied ruimte voor 1000-1500 ha ooibos in NB

• Ambitie Rijkswaterstaat meer bos langs rijkswegen en -wateren? Niet concreet.



Beheer en beheervergoedingen 
Beheer natuurbossen
Omvorming organiseren
Bosbegrazing, sturende rol grote grazers?
Visie boslandschappen

Beheervergoeding bos koppelen aan kwaliteit

Besparing op beheervergoeding door bos 
Convenanten nodig



Financiering en realisatie nieuw bos?

Koppelen van functies

Benutten CO2-credits/belasting

Koppelen met (extensieve) woonvormen waar mogelijk

Uitvoerende organisatie instellen (landelijk?)



Planning

Eerste concept gereed en besproken met 
begeleidingsgroep

Interne afstemming met RO, woningbeleid en 
energieopgave

April/mei bespreking eindconcept

Vaststelling door nieuw college 


	Nota bos
	Aanleiding nieuwe nota bos
	Aanpak
	Eerdere nota’s over bos
	Facts and figures
	Nieuwe kennis en inzichten
	Kansen implementatie nieuwe kennis
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Klimaatmitigatie
	Klimaatadaptatie
	Waar en hoe meer bos
	Beheer en beheervergoedingen 
	Financiering en realisatie nieuw bos?
	Planning

