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Wie we zijn en wat we gaan doen

- Rondje: wie en namens welke organisatie?

- Vincent Lokin

- kernteam Coalitie Bos & Hout

- werkgroep Bomen, bos & natuur

- consortiumteam Klimaatenvelop 2018 en 2019, trekker Meer bos

- trekker Scan Bos & Hout Noord-Brabant

- Workshop vandaag

- toelichting op nationale ambitie en context

- handreiking: welk bos en waar

- blik vooruit: verwachte rol provincies

- rondje stand van zaken bij provincies en uitwisselen inzichten



Achtergrond: bos betekent veel voor maatschappij en economie

- Bos is goed voor Nederland: 
- Biodiversiteit

- Recreatie

- Houtproductie

- CO2-binding en -opslag

- Waterzuivering en -opslag

- Filteren fijnstof

- Reductie hittestress

- Nederland heeft (te?!) weinig bos
- 10% van Nederland is bos

- Nederland voorziet voor 10% van eigen houtbehoefte

- bovenstaande thema’s zijn hot

Traditionele bosfuncties

Runner up: Klimaat, mitigatie èn adaptatie



Uitgangssituatie - 1

- Actieplan Bos & Hout: Meer met bos, Meer bos en Meer met hout

- Urgentie klimaatsituatie (extreem nat in 2016, extreem droog in 2018) neemt snel toe

- behoefte aan mitigatie èn adaptatie

- Arrest Klimaatzaak Urgenda verhoogt druk

- Concept klimaatakkoord is klaar en wordt wellicht in zomer 2019 vastgesteld

- Bijdrage sector 0,6 Mton CO2/jaar additioneel

- 4 essenties:

- Ontbossing voorkomen

- Vergroten koolstofvastlegging in beheer

- Uitbreiding bos en landschap

- Klimaatslimme keten



Uitgangssituatie - 2

- Klimaatenvelop 2018 is afgerond, 2019 loopt

- Tientallen projecten om  BBN-maatregelen te testen, 

- Consortium onder aanvoering van WUR

- Eindproduct is ‘Gereedschapskist Klimaatslim bosbeheer’

- zie www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/projecten

- Werkgroep Bomen, bos & natuur gaat intussen door met uitwerking van maatregelen en 
instrumentering

- Ook klimaatadaptatie vereist actie: 

- Bestuursakkoord Klimaatadaptatie is gesloten in 2018

- Vanaf 2021 EUR ca. 300 mln/jaar van Rijk, gematched door provincies

- Rijk heeft in 2020 EUR 6,7 mln begroot, provincies kunnen intekenen

http://www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/projecten


Klimaatmitigatie met meer bomen en bos - vele soorten en smaken

Bos

- Multifunctioneel bos

- evt. focus op biodiversiteit

- evt. focus op productie

- evt. focus op recreatie

- Bos met functiecombinatie

- landgoederen

- tiny houses

- voedselbos

- natuurbegraafplaats

- energiebos

- ...

Overige houtige opstanden

- Landbouw met bomen

- agroforestry / boomrijen

- biomassateelt

- Landschapselementen

- ‘Losse’ bomen



Noord-Brabant volgens de Verordening Ruimte



RO en bosaanleg - ruimte voor nieuw bos binnen NNN

Natuurdoeltypenkaart is leidend

Kansen voor bos in nog in te richten NNN:

- beheertypen bos (N14.01 t/m N 17.05, NB: 1.122 ha)

- beheertype rivier- en moeraslandschap (N01.03, NB: 3.370 ha) 

- beheertype zand- en kalklandschap (N01.04, NB: 2.680 ha)

- opties in beheertype fauna- en kruidenrijk grasland (N12.02, NB 2.050 ha)

Daarnaast mogelijkheden voor bosontwikkeling in bestaand
fauna- en kruidenrijk grasland (N12.02, NB 12.266 ha)

oppervlaktes zijn voorbeeld; betreft provincie Noord-Brabant



RO en bosaanleg - kansrijke zones voor nieuw bos buiten NNN

- Groenblauwe mantel (structuur, +)
- verbindt NNB met omliggend gebied

- gericht op behoud en versterking van natuur, watersysteem en landschap

- Gemengd landelijk gebied (structuur, 0/+)
- betreft gemengde plattelandseconomie en agrarische economie

- naast landbouw ook ruimte voor nieuwe economische dragers voor vitaal platteland

- Gebieden integratie stad-land (aanduiding, +)
- ruimte voor stedelijke ontwikkeling in combinatie met groene en blauwe 

landschapsontwikkeling

- NNB-evz (aanduiding, +)
- linten, gericht op bieden ecologische basisbescherming

- minimaal 10-25 meter breed

NB: 103.000 ha

NB: 198.000 ha

NB: 10.000 ha

NB: 1.600 km

oppervlaktes zijn voorbeeld; betreft provincie Noord-Brabant



Veel ontwikkelingen, meestal gunstig

Omgevingswet komt eraan (2021)
- Belangrijk daarin: Omgevingsvisie
- Vaak meer accent op leefbaarheid, waaronder meer ruimte voor bos

Grootschalige, intensieve landbouw staat in meerdere provincies onder druk - natuur en natuurinclusieve
landbouw rukt op

Waardering voor ecosysteemdiensten neemt toe
- Traditioneel: biodiversiteit, houtproductie, recreatie
- Runners up: fijnstof, sponswerking, waterzuivering, hittereductie, biomassaproductie, CO2-reductie

Prominente rol voor bossen, bomen en natuur in concept-Klimaatakkoord
- Vergoeding voor additionele koolstofvastlegging?



Blik vooruit

- BACVP en AACVP zien rol voor provincies als regisseur van klimaatmitigatie met bos en natuur
- Totale doorlooptijd: 12 jaar, and counting

- Komende maanden wellicht verzoek aan provincies om uitwerking ter hand te nemen 

- Eerste stap: globale ambitie per provincie bepalen, o.a. op basis van:
- fysieke situatie
- politieke prioriteiten
- financiële ruimte

- Via Klimaatenvelop is aantal dagen beschikbaar voor ondersteuning 
provincies bij opzet plan en aanpak; hulpvragen welkom

- Nog te bepalen: periodieke doorrekening van voortgang t.o.v. 
nationale doelstelling



Maar wat zijn uw ambities?

Rondje:

- Proces of programma in zicht? Ambtelijk trekker bekend?

- Al bepaalde keuzes gemaakt of prioriteiten gesteld?

- Al iets te zeggen over

- meer bos?

- meer met bos?

- meer met hout?

- Behoefte aan support?

- individueel

- collectief


