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Programma
1. Inventarisatie van vragen deelnemers (5 min)

2. Wat is Klimaatslim Bosbeheer? (15 min)

3. Discussie over kansen en uitdagingen voor provincies (25 
min)
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Stelling
Beheer gericht op het vergroten van de 
koolstofvastlegging van bossen gaat prima samen met 
beheer gericht op het vergroten van de natuurwaarden 
van bossen.



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Bossen zijn koolstof-sink

Koolstofvastlegging per ecosysteemtype, afgezet tegen het areaal van dit ecosysteemtype, en de 
koolstofvastlegging per hectare (2013). De grootte van de bollen is recht evenredig met het aandeel in de totale 

vastlegging in Nederland. Bron: www.cbs.nl



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Bossen en klimaatverandering
• Klimaatverandering: temperatuurstijging, zachtere 

winters, hetere zomers, extremere neerslag, …
• Effect op: 

• Groei
• Vitaliteit
• Frequenter voorkomen plagen
• Nieuwe ziekten en plagen
• Meer kans op storm en brand
• Verandering soortensamenstelling
• Verandering groeiplaats

Bron: KNMI ’14 klimaatscenario’s voor Nederland

Presenter
Presentation Notes
Effect op groei kan zowel positief (meer CO2 en verlengd groeiseizoen) als negatief (droogte) zijn Toename insectenplagen:  uitbreiding verspreidingsgebied en meer overleving in winterEchter: warmere en vochtigere winters kan ook zorgen voor meer sterfte van larven en kevers als gevolg van verhoogde kans op schimmelinfectiesKans op storm en brand is nog relatief kleinFiguur: Klimaatscenario’s KNMI: gebaseerd op IPCC rapport 2013. Vier combi’s van 2 uiteenlopende waarden voor de wereldwijde temperatuurstijging (gematigd en warm) en de verandering van de luchtstromingspatronen (lage waarde en hoge waarde). Hierbinnen zal de klimaatverandering in NL zich waarschijnlijk voltrekken. Er is rekening gehouden met natuurlijke variatie.



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Gevolgen voor bossen

Bron: Kremers, J. 2017. Klimaatadaptatie in het bosbeheer. Ontwikkeling van een 
model waarmee de impact van klimaatverandering op het bos voor het bosbeheer 

gevisualiseerd kan worden. Wageningen, Wageningen UR / Borgman Beheer Advies.

Presenter
Presentation Notes
Klimaatenveloppe per boomsoort: waar komt hij van nature voor (binnen welke grenzen qua neerslag en temperatuur). Blauw is klimaat nu. Geel is 2050 en Rood is 2100.



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Gevolgen voor bossen

Bron: Clerkx et al. 2013. Bosbeheer en klimaatverandering. Resultaten van de 
LANDCLIM-simulaties voor Zuidoost-Veluwe. Wageningen, Alterra



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Klimaatslim bosbeheer
Klimaatslim bosbeheer
I. Behouden 

opnamecapaciteit: werken 
aan toekomstbestendige en 
veerkrachtige bossen

II. Vergroten opnamecapaciteit: 
meer koolstof opslaan in 
bossen (en houtproducten)
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Behouden opnamecapaciteit
• Bevorderen menging en bosstructuur: o.a. risico’s spreiden, 

weerstand tegen droogte
• Verbeteren groeiplaats: versterken nutriëntenbalans en 

vochthuishouding
• Bosklimaat zoveel mogelijk in stand houden: kleinschalige 

kapmethodes 
• Droogteresistente boomsoorten en herkomsten

• Verbreden genetische basis
• Bekende droogteresistente soorten/herkomsten behouden of actief 

aanplanten
• Experimenteren met nieuwe droogteresistente boomsoorten uit 

warmere gebieden
• In stand houden bodem(biologie) door voorkomen 

bodembeschadiging en -bewerking
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Presenter
Presentation Notes
Eén bloem betekent: “enig positief effect” of “hangt er van af”. 



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Vergroten opnamecapaciteit
• Optimaliseren bijgroei en staande voorraad

• Soorten met snelle groei bevorderen/aanplanten 
• Behouden van vitale veteraanbomen
• Frequenter dunnen

• Versterken bodembiologie:
actief inbrengen mycorrhizae

• Verbeteren groeiplaats: 
(steenmeel)bemesting 

• Kwaliteitshout produceren: 
koolstof lang in de houtketen houden
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Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Voorbeeld: aanpak bossen met 
essentaksterfte

CO2-vastlegging bij diverse scenario’s aanpak essentaksterfte (zwaar aangetaste 
monocultuur es) na 50 jaar

Presenter
Presentation Notes
Provincie Flevoland



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Voorbeeld: revitalisering laag 
productieve grove dennenbossen

• Ca. 30.000 ha
• Huidige vastlegging:

2,3 ton CO2/ha/jr
• Maatregelen:

• Bostracken
• Natuurlijke verjonging 

bevorderen
• Groepen planten
• Vlakdekkend planten

• Klimaatwinst:
0,5 tot 7 ton CO2/ha/jr

Presenter
Presentation Notes
Provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg
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Uitdagingen en rol provincies
1. Integraal afwegingskader opstellen voor maatregelen gericht op 

natuur- en klimaatdoelen
• Waar kan het elkaar versterken?
• Waar treden potentiele conflictsituaties op?
• Wat zijn alternatieven?

2. Nog veel onzekerheden in effecten adaptatie en mitigatie: 
praktijkonderzoek en monitoring nodig

3. Werken aan inpassing klimaatslim bosbeheer binnen Natura 2000 
om zowel natuurdoelen als klimaatdoelen te halen

4. Hoe omgaan met introduceren nieuwe soorten met huidig 
natuurbeleid en Wet natuurbescherming?
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Dank voor uw aandacht 
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