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Samenvatting

De Europese Commissie heeft Nederland gevraagd een uitwerking te geven aan het EU actieplan voor de bossen. Het 
ministerie van LNV heeft partijen die direct betrokken zijn bij het bos uitgenodigd te komen met hun agenda. Deze Agenda 
is ontstaan uit een interactief proces waarbij ongeveer 50 organisaties hun bijdragen leverden. 

De afgelopen decennia heeft een transformatie plaatsgevonden, waarbij de stedelijke invloed overal in Nederland merkbaar 
is geworden. Dit heeft zijn uitwerking op het functioneren van het bos en op de manier waarop maatschappelijke partijen 
tegen bos aankijken. Het Bos in de Nederlandse stedelijke samenleving is een robuuste vorm van natuur geworden met 
relatief lage beheerslasten, hoge natuurwaarden, sterke milieufuncties (waterberging, CO2 vastlegging, geluidsschermen, 
fijnstofvanger,	etc.).	Bos	geeft	snel	een	hoge	kwaliteit	aan	het	landschap	en	aan	het	woonmilieu	en	levert	daarnaast	de	
duurzame grondstof hout. Het vervult daarmee diverse vitale functies in de stedelijke samenleving die Nederland geworden 
is. In een samenleving met hoge stedelijke druk is daarom goede regelgeving en goed beheer noodzakelijk en moet er bij 
de aanleg van natuur en recreatiegebieden vaker voor bos gekozen worden. In deze Agenda wordt aangegeven hoe het bos 
de huidige en toekomstige eisen van de stedelijke samenleving vervult en nog beter kan vervullen. Hieronder worden de 
belangrijkste punten getoond op basis van de in het EU-Actieplan genoemde thema’s en kernacties. 

Thema: bijdrage tot de levenskwaliteit

Verhogen van de beleefbaarheid van het bos.1.  EU-Actieplan kernacties 3, 10, 11, 12.
Bossen in de Nederlandse stedelijke samenleving kunnen vele soorten van recreatieve functies vervullen, die tot op 
heden te weinig worden benut. Hoewel burgers ook nu graag in het bos vertoeven, kan het bos aantrekkelijker worden 
ingericht zodat er meer te beleven valt en de recreatieve waardering stijgt. Nieuwe bossen moeten bij voorkeur in de 
buurt van de stad worden aangelegd en bestaande bossen moeten beter bereikbaar worden voor stedelingen (OV, 
Groene Poorten). Ook moeten meer bossen robuuster gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld spelende kinderen 
(hutten bouwen) en moeten burgers ook meer producten uit bossen kunnen rapen en plukken. Dit alles binnen de 
kaders van duurzaam bosbeheer. 

De sector vraagt het Rijk en de provincies om acties op het gebied van voorbeeldprojecten, wetgeving, planvorming en 
beheer en is graag bereid om hieraan mee te werken.

Vergroten duurzaamheid door het sluiten van nieuwe coalities.2.  EU-Actieplan kernacties 1, 3, 12.
Er liggen tal van mogelijkheden te wachten om opgepakt te worden in het bos. Al heel lang worden er 
gezondheidscentra in het bos aangelegd. Wonen in het bos wordt mogelijk door bosaanleg te combineren met 
woningbouw. Een duurzame uitvaart wordt mogelijk door samenwerking met de uitvaartbranche. Door te zoeken naar 
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coalities met nieuwe partijen wordt de maatschappelijke inbedding van bos en bosproducten/diensten sterker en 
daarmee de duurzame basis van het bos in de stedelijke samenleving.

De sector pakt de uitdaging aan om coalities met nieuwe partijen af te sluiten (bijvoorbeeld de samenwerking tussen 
Monuta en Staatsbosbeheer zie onderdeel c). De sector, het Rijk en andere overheden kunnen elkaar inspireren tot 
meer mogelijkheden om de economische basis van bos te versterken.

Thema: bevordering van coördinatie en communicatie

Campagne ‘eerlijk over bos(beheer)’.3.  EU-Actieplan kernacties 10, 18.
Het bos mag weer in de etalage. De Nederlandse aanpak van bosbeheer in de stedelijke samenleving verdient het om 
gedeeld te worden met burgers en met de Europese lidstaten. Burgers kunnen overtuigd worden dat oogsten van hout 
erbij hoort, en de sector legt in samenwerking met de overheid graag de Nederlandse aanpak uit aan de Europese 
collega’s.

De sector zet het eerlijke verhaal van bos(beheer) in al haar facetten in de etalage en vraagt het Rijk en andere 
overheden om dit ook te doen (bijvoorbeeld door duurzaam hout in bebouwing te stimuleren). Daarnaast vraagt de 
sector het Rijk om de Nederlandse aanpak van bosbeheer in de stedelijke samenleving te delen met burgers en te 
promoten in de Europese lidstaten.

Kennis vasthouden en middelbaar onderwijs inrichten op natuur, bos en duurzaamheid. 4. EU-Actieplan kernacties 2, 5, 
10, 18.
In de stedelijke samenleving is veel kennis over bos(beheer) verloren gegaan en is ook veel nieuwe kennis nodig, 
evenals een nieuwe manier van kennis delen. Immers, kennis kan zorgen voor waardering. Ook de nieuwe doelgroepen 
moeten gemakkelijk kunnen aanhaken en hun bijdragen kunnen leveren. Een Wikibos (een Wikipedia voor het bos) kan 
hieraan bijdragen. Daarnaast moet kennis over natuur, bos en duurzaamheid ontwikkeld blijven worden. Daarmee kan 
al begonnen worden op middelbare scholen. Onderwijsinstellingen kunnen aanhaken op nieuwe ontwikkelingen zoals 
het Technasium. Zo kan een Groen Technasium boskennis koppelen aan de nieuwste technologieën en kunnen 
lesprogramma’s aanhaken op maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame grondstof- en energiewinning.

De sector is op zoek naar partijen die mee willen werken aan het opzetten van een Wikibos om zo kennis te blijven 
borgen. Daarnaast vraagt de sector het Rijk om te denken over het Groen Technasium concept en hier een pilot voor 
op te zetten. 
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Thema: versterking van het concurrentievermogen op lange termijn

Stapelen van functies.5.  EU-Actieplan kernacties 1, 3.
Het Nederlandse bos is een van de meest robuuste vormen van natuur. Het kan alleen duurzaam voortbestaan 
wanneer de economische basis gezond is. In de stedelijke samenleving met hoge ruimtelijke druk kan dit het beste 
worden	gerealiseerd	door	stapeling	van	functies,	zoals	houtoogst,	waterberging,	biodiversiteit,	afvang	van	fijnstof	en	
recreatie. De functiestapeling moet de basis voor beheer en voor vergoedingen worden.

De sector wil  het principe van stapeling nadrukkelijk doorvertalen in eigen handelen en vraagt het Rijk, provincies en 
waterschappen  om functiestapeling expliciet door te vertalen in een afgestemd vergoedingen stelsel.

Duurzame grondstoffen en initiatieven.6.  EU-Actieplan kernacties 1,2 3, 4, 6, 17.
De klimaat discussie en de internationale geloofwaardigheid doen een appèl op Nederland om  duurzame initiatieven 
op te zetten en zoveel mogelijk eigen duurzame grondstoffen te produceren en via cascadering te optimaliseren. Bos 
kan hierin een belangrijke rol spelen. Het levert diverse duurzame grondstoffen die (nu of in de toekomst) kunnen 
worden gebruikt voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en elektriciteit en warmte. Het 
nodigt ook uit tot duurzame initiatieven zoals biomassa centrales en energie plantages. Door bewust op dit soort 
initiatieven in eigen land in te zetten kan Nederland een voorlopers rol krijgen en behouden. De hout sector geeft aan 
dat wetgeving en maatschappelijk klimaat houtoogst nu lastig en impopulair maken. 

De sector vraagt het Rijk bij de herziening van de groene wetten maar ook in onderwijs, onderzoek en voorlichting 
ruimte te genereren voor houtproductie en houtoogst en waar mogelijk het een volwaardige plaats te geven, ook in 
natuurterreinen en op agrarische gronden.
De sector vraagt het Rijk om de doelstelling van Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur, het verhogen van het 
percentage hoogwaardige toepassingen van Nederlands hout van 50% naar 75%, weer op te pakken.
De sector zet zelf in op diverse duurzame initiatieven. Ondersteuning van het Rijk is daarbij noodzakelijk. De sector 
stelt voor dit samen met het Rijk nader uit te werken.

Thema: verbetering en bescherming van het milieu

Biodiversiteit vergroten. 7. EU-Actieplan kernacties 5, 7, 9.
De opname van het bosbeleid in het Nederlands natuurbeleid heeft ertoe geleid dat er veel aandacht is voor 
biodiversiteit in het Nederlandse bos. De komende jaren blijft aandacht nodig voor verdrogingsbestrijding, het verbinden 
en vergroten van leefgebieden, de reductie van de uitstoot van verzurende stoffen, en het verbinden van 
biodiversiteitsdoelstellingen met het steeds bredere maatschappelijke gebruik van het bos. Samenwerking tussen alle 
partijen en voldoende middelen zijn hiervoor noodzakelijk. Het gaat de afgelopen jaren al beter mede dankzij de 
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regeling Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Dergelijke instrumenten zijn ook in de toekomst van cruciaal 
belang.

De sector vraagt alle partijen om samen te werken om te komen tot een hoge biodiversiteit die duurzaam kan 
voortbestaan in de Nederlandse bossen. De sector vraagt de overheid om instrumenten om de biodiversiteit te 
stimuleren en vraagt het Rijk de regelingen voor de ontwikkeling en het beheer van natuurkwaliteit in stand te houden 
en de biodiversiteitsdoelstellingen onverkort te realiseren.

Borging duurzaam bosbeheer. 8. EU-Actieplan kernacties 17.
De geloofwaardigheid van de Nederlandse opstelling rond de duurzame houtproductie wereldwijd is rechtstreeks 
gekoppeld	aan	het	eigen	beheer	in	eigen	land.	Ongeveer	40%	van	het	Nederlandse	bos	is	FSC	gecertificeerd.	
Duurzaam bosbeheer moet in Nederland geborgd worden op basis van heldere criteria en door promotie van inkoop op 
duurzaam geproduceerd hout op basis van deze criteria. Het doel is om de komende jaren het percentage 
gecertificeerd	duurzaam	beheerd	bos	sterk	te	verhogen.	

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en de houtverwerkende industrie 
vragen het Rijk hen te ondersteunen bij het implementeren van het PEFC (Program for Endorsement Forest 
Certification)	systeem.

Risico’s in en om bos. 9. EU-Actieplan kernacties 6, 9, 11.
In de Nederlandse stedelijke samenleving is een tendens naar het minimaliseren van risico’s waar te nemen. Deze 
stedelijke normen voor veiligheid trekken het bos in. Beleving en beoordeling van risico’s vragen om maatwerk. Risico’s 
en effecten kunnen verschillen, bijvoorbeeld tussen tekenbeten, vallende takken en, zeker onder droge 
omstandigheden, natuurbranden. Van belang is om naar een aanvaardbaar risiconiveau te streven. Door nu aandacht 
te hebben voor deze risico’s kunnen ongewenste gevolgen in de toekomst voorkomen worden.

De sector vraagt het Rijk om mee te denken over het zorgvuldig omgaan met diverse risico’s. Dit vraagt onder andere 
om een publieke discussie over risico’s in ‘de vrije natuur’.
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EU-Actieplan kernacties per thema

Hieronder zijn de kernacties uit het EU Actieplan voor de bossen kort weergegeven. Ze zijn gerangschikt onder vier 
thema’s, hieronder in originele volgorde. 

Thema: versterking van het concurrentievermogen op lange termijn
De effecten van de mondialisering op de economische levensvatbaarheid en de concurrentiekracht van de 1. 
bosbouwsector in de EU analyseren.
 Onderzoek en technologische ontwikkeling stimuleren om de concurrentiekracht van de bosbouwsector te vergroten.2. 
	Kwantificeren	van	de	totale	waarde	en	de	diverse	functies	van	bossen	en	het	ontwikkelen	en	toepassen	van	3. 
instrumenten om de waarde van de niet vermarktbare goederen en diensten te compenseren.
Bevorderen van het gebruik van door de bossen geproduceerde biomassa voor de opwekking van energie.4. 
 De samenwerking tussen boseigenaren bevorderen en de opleiding en educatie met betrekking tot de bosbouw 5. 
versterken.

Thema: verbetering en bescherming van het milieu
De naleving van de EU-verplichtingen inzake bestrijding van de klimaatverandering vergemakkelijken en aanpassing 6. 
aan de effecten van klimaatverandering bevorderen.
Bijdragen tot het bereiken van de bijgestelde communautaire biodiversiteitsdoelstellingen voor 2010 en de periode 7. 
daarna.
Een Europees bosmonitoringsysteem bewerkstelligen.8. 
De bescherming van de bossen ten aanzien van branden, plagen en luchtverontreiniging in de EU verbeteren.9. 

Thema: bijdrage tot de levenskwaliteit
Milieueducatie en –informatie aanmoedigen.10. 
 De beschermende functies van bossen in stand houden en versterken en bewustmaking en kennisoverdracht inzake 11. 
natuurgevaren en risicobeheer bevorderen.
 De mogelijkheden met betrekking tot stedelijke en randstedelijke bossen verkennen.12. 

Thema: bevordering van coördinatie en communicatie
 De rol van het Permanent Comité voor de bosbouw versterken.13. 
 Versterken van de coördinatie tussen beleidsterreinen die voor de bossen relevant zijn.14. 
 De open coördinatiemethode (OCM) toepassen op de nationale bosprogramma’s.15. 
	Versterken	van	het	EU	profiel	in	internationale	processen	met	betrekking	tot	bossen.16. 
 Het gebruik van hout en andere bosproducten uit duurzaam beheerde bossen aanmoedigen.17. 
 Informatie-uitwisseling en communicatie verbeteren.18. 
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Aanleiding en beleid

De Agenda wil bos onder de aandacht brengen. Iedereen wordt uitgenodigd om de kwaliteiten van bos in te zetten bij het 
oplossen van maatschappelijk vraagstukken. Daarnaast dient De Agenda als handreiking voor het ministerie van LNV bij het 
opstellen van het Nationaal Bossen Programma.

Aanleiding

EU Forest Action Plan
In de jaren 90 van vorige eeuw groeide bij de Europese Commissie de bezorgdheid over de diversiteit van het bosbeleid in 
de Europese lidstaten en heeft zij op 15 december 1998 een resolutie over de Europese Bos strategie aangenomen. In de 5 
jaren hierop volgend ontstond intensieve interactie tussen lidstaten en stakeholders waaruit twee conclusies getrokken 
werden:

een EU Forest Action Plan moet opgesteld worden, •
het EU Forest Action Plan moet leiden tot een verbeterde interactie en coördinatie tussen de diverse gemeenschappen  •
en lidstaten.

Het actieplan bevat de gemeenschappelijke visie van de Europese Commissie en de lidstaten op bosbouw en op de 
bijdrage die bossen en bosbouw leveren aan de moderne samenleving. Kern van het actieplan is dat bos ten dienste van de 
samenleving staat, multifunctioneel is, tegemoet komt aan de huidige en toekomstige behoeften van de samenleving en 
voorziet in het levensonderhoud van de van bossen afhankelijke personen. Hety actie plan bestaat uit 4 thema’s waarin de 
natuurfunctie, concurrentievermogen, verbeteren levenskwaliteit van mensen en communicatie centraal staan
Op 15 juni 2006 is dit EU Forest Action Plan aangenomen door de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft alle lidstaten gevraagd om een Nationaal Bossen Programma op te stellen met de 18 punten 
van het EU Forest Action Plan als leidraad. In Nederland heeft het ministerie van LNV het initiatief genomen de uitwerking 
te organiseren en daarbij aangegeven de volgende doelen na te streven:

het plan moet door de betrokken partijen bedacht en gedragen worden,1. 
het is een aanleiding om, waar nodig, het bosbeleid te actualiseren in het licht van nieuwe ontwikkelingen zoals klimaat, 2. 
biobrandstoffen, duurzaamheid, vermaatschappelijking natuur enzovoort, 
het	is	een	instrument	om	het	bosbeleid	politiek	zichtbaar	te	maken	en	te	profileren3. 
het is een gelegenheid om nieuwe energie en initiatief in het netwerk rond bossen te genereren.4. 

Het traject om tot een Nationaal Bossen Programma te komen bestaat uit twee delen. Het eerste deel is De Agenda en 
deze is samen met de sector opgesteld. Tijdens het tweede deel gebruikt het ministerie van LNV De Agenda als input om te 
komen tot een Nationaal Bossen Programma.
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Waarom is De Agenda nodig?
Bos vormt het grootste deel van de Nederlandse natuur, is een belangrijke vormgever van het Nederlandse landschap en is 
een natuurlijke hulpbron voor diverse duurzame producten. Daarnaast is bos samen met het kustlandschap een van de 
meest door burgers gewaardeerde natuurvormen. Hierdoor is aandacht voor bos, als omvangrijk en veelzijdige ecosysteem, 
en al haar gebruiksvormen gerechtvaardigd. De afgelopen jaren is een afname aan politieke interesse voor bos duidelijk 
zichtbaar terwijl bos juist een bijdrage kan leveren aan oplossingen van hedendaagse vraagstukken  van de stedelijke 
samenleving zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, gezondheid, biodiversiteit en biomassa. Door de 
aandacht voor bos te integreren in verschillende beleidsvelden (Natuur, Landbouw, Milieu, Klimaat, Energie, Grondstoffen, 
Gezondheid, Landschap, Recreatie, etc) kan de potentiële kwaliteit van bos beter benut worden.

Het ontstaan van De Agenda
Gefaciliteerd door het ministerie van LNV hebben partijen die betrokken zijn bij bos invulling gegeven aan De Agenda. 
Tijdens diverse bijeenkomsten in 2007 en 2008 zijn onderwerpen aan gedragen, uitgewerkt en vervolgens opnieuw 
besproken. De Agenda is daarmee een product geworden van vele bij bos betrokken partijen. 

Nederlands bos in het kort

In de afgelopen eeuw is het areaal bos in Nederland sterk toegenomen van ongeveer 150.000 hectare in de 19de eeuw tot 
ongeveer 360.000 hectare nu (= 10,6% van het totale landoppervlak van Nederland). De huidige functie van het bos is sterk 
veranderd, in de 19e eeuw waren de hoofdfuncties; houtproductie, stabilisatie van zandduinen, bodemverbetering en voor 
een beperkt aantal welgestelde boseigenaren fungeerde het als een teken van prestige en als jachtgebied. Vanaf begin van 
de 20ste eeuw kreeg de natuurfunctie meer aandacht en na de tweede Wereldoorlog ook de recreatieve functie. 
Tegenwoordig wordt vaak gesproken over multifunctioneel bos waarin diverse functies zoals recreatie, biodiversiteit, 
biomassa, houtproductie, waterberging, CO2 vastlegging en nog vele andere in voorkomen. Opbrengsten worden 
gegenereerd door houtoogst, subsidies, CO2-vastlegging, het verpachten van jachtrechten en in sommige gevallen 
vergoedingen van recreatieve gebruikers. Er blijven echter functies onbetaald waarvoor wel kosten worden gemaakt.

In de 20ste eeuw is de bevolking van Nederland meer dan verdrievoudigd, van 5,1 miljoen inwoners in 1900 naar meer dan 
16,4 miljoen in 2008. Nederland is in deze tijd sterk verstedelijkt en de druk op de ruimte is toegenomen. De groei van het 
bosareaal onder deze omstandigheden weerspiegelt een grote maatschappelijke interesse in bos en de bereidheid een deel 
van onze schaarse ruimte hiervoor blijvend te reserveren. Bosbezoek blijkt een van de favoriete vrijetijdsbestedingen van 
Nederlanders te zijn; met 200 miljoen bosbezoeken per jaar kan de intensiteit van het recreatief bosgebruik hoog worden 
genoemd. De laatste decennia is de toename van het areaal bos onder druk komen te staan, volgens sommigen neemt 
deze zelfs af.

De Nederlandse bos- en houtsector bestaat 
uit ca. 1750 terreinbeheersbedrijven (van 
zeer groot tot heel klein) en ca 325 
bosaanemingsbedrijven. Ingeschat wordt dat 
de Nederlandse bossen direct aan 3000 en 
indirect aan 5000 personen werkgelegenheid 
bieden. De economische waarde van de 
bedrijven ligt rond de 6,4 miljard euro.
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Internationale afspraken en regelgeving

Diverse internationale afspraken en regels hebben effect op het Nederlands (bos)beleid zoals;
Kyoto Protocol. Door het Kyoto protocol te ondertekenen heeft Nederland zich gecommitteerd aan het verminderen van  •
broeikasgasemissie. Bossen vervullen een rol hierin.
Conventie Biologische Diversiteit. Tijdens de Rio Earth Summit in 1992 heeft Nederland samen met 150 andere landen  •
de conventie Biologische Diversiteit (CBD) ondertekend. De conventie richt zich op het bevorderen van duurzaam 
gebruik en het bewaren van de biologische diversiteit, ook in bossen.

Ook in EU verband zijn er diverse afspraken gemaakt, enkele belangrijke zijn:
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). In 2003 heeft de Europese Commissie een actie plan voor  •
FLEGT aangenomen. Het doel is het bevorderen van wereldwijd duurzaam beheerd bos door bijvoorbeeld duurzaam 
geproduceerd hout te importeren.
The Pan-European Ministrial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE). Sinds 1990 zijn 5  •
conferenties gehouden over de bescherming van bossen in Europa en werden 19 resoluties aangenomen variërend 
van onderzoek tot intersectorale coöperatie.
 Natura 2000. Om het verlies aan biodiversiteit voor het einde van 2010 een halt toe te roepen zijn in de gehele EU door  •
de lidstaten diverse Natura 2000 gebieden aangewezen. De bescherming van doelsoorten (zowel dieren als planten) 
staat centraal. In een groot deel van de in Nederland, op land, gelegen Natura 2000 gebieden ligt bos.

Nederlands beleid: instrumentarium

Ook andere internationale afspraken vinden hun doorwerkingen in het Nederlands beleid. Voorbeelden hiervan zijn het 
Biomass Action Plan, the European Climate Change Programme (ECCP) en de EU-Rural Development Regulation 
(1257/1999). Daarnaast heeft de Europese Commissie in 2007 het Groenboek ‘Aanpassing aan klimaatverandering in 
Europa – mogelijkheden voor EU-actie’ (COM(2007)0354) opgesteld. In het Groenboek wordt gewezen op de 
mogelijkheden van koolstofbewust-bosbeheer. De VN heeft in het vierde ‘Global Environment Outlook: environment for 
development	(GEO-4)’	geconcludeerd	dat	conflicten	tussen	landen	verkomen	kunnen	worden	en	samenwerking	verbeterd	
door gezamenlijk beheer van regionale wateren, bossen en natuurparken. Kortom, veel internationale afspraken vinden 
doorwerking in het Nederlandse bossenbeleid.

Het ministerie van LNV stelt op nationaal niveau het bosbeleid vast. Overig beleid van LNV en beleid van andere ministeries 
hebben ook nog invloed op bos. Voorbeelden hiervan zijn het grondstoffen- en energiebeleid van het ministerie van EZ en 
het klimaatbeleid en duurzaam inkoopbeleid van het ministerie van VROM. Vaak werken verschillende ministeries samen 
om een beleidsdoel te realiseren. Zo werken VROM, LNV, Justitie en BuZa samen om de verkoop en het gebruik van 
duurzaam geproduceerd hout in Nederland te stimuleren.
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Sinds de invoering van het ILG is het natuurbeleid, en daarmee het bosbeleid, gedecentraliseerd naar de provincies. Binnen 
de kaders van het landelijk beleid bepalen de provincies waar welk natuursoort komt en blijft. Het ministerie van LNV is 
eindverantwoordelijk. De provincies hebben de regie over de uitvoering en handhaving die zij met andere partijen, 
waaronder gemeenten, vormgeven. 

Het	Nederlands	beleid	wordt	gevormd	door	diverse	regulatieve	en	financiële	instrumenten.	Enkele	van	de	belangrijkste	zijn;	

Regulatieve instrumenten
Ecologische Hoofd Structuur (EHS). EHS is in 1990 geïntroduceerd in het natuurbeleidsplan van het ministerie van  •
LNV. Het moet natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden. 
Boswet. De eerste Boswet dateert van 1922 en werd in 1961 geactualiseerd. De Boswet is het voornaamste wettelijke  •
instrument voor bos met als doel het handhaven van het bosareaal en andere houtige beplantingen. 
Flora- en Faunawet. Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming  •
van planten- en diersoorten. 
Natuurbeschermingswet (NB-wet). De NB-wet regelt de bescherming van de beschermde natuurmonumenten,  •
wetlands en de Europese Natura 2000-gebieden. 
Natuurschoonwet (NSW). De NSW is in 1928 in het leven geroepen om particuliere landgoederen in stand te houden.  •
In 2000 is de wet uitgebreid zodat ook natuurterreinen van de belastingvoordelen van de NSW gebruik kunnen maken.
Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). De WRO is in 2008 vernieuwd en reguleert op zowel Rijks-, provinciaal- als  •
gemeentelijkniveau de ruimtelijke component van het bos beleid.

Financiële instrumenten
Programma Beheer. Sinds 1 januari 2000 worden subsidies via het Programma Beheer toegekend. De Provinciale  •
Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) kent verschillende subsidievormen; de beheer-, recreatie-, landschaps-, 
inrichtingssubsidie en de subsidie functieverandering.
Financiering Grondverwerving Terreinbeherende Organisaties (TBO’s). Voor TBO’s is extra subsidie beschikbaar om  •
grondverwerving binnen de EHS mogelijk te maken zodat natuur- en bosgebied aangelegd kan worden. Deze subsidie 
is sinds 2007 opgenomen in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 
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Nederlands beleid: ambitie en doelen voor de toekomst

Het meeste beleid rond bos valt onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van LNV, (natuur, houtproductie en 
recreatie), VROM (ruimtelijke ordening) en EZ (energie). Ook op generiek niveau heeft de Rijksoverheid een aantal 
beleidsdoelstellingen en ambities waarin bos een directe- of indirecte rol speelt (bijvoorbeeld de ambitie om in 2010 alles 
volledig duurzaam in te kopen, het stimuleren van duurzaamheid met diverse prijzen, etc.)

Het ministerie van LNV geeft aan de bescherming van bestaande bossen en een verhoging van hun natuurlijk karakter 
belangrijk te vinden. Daarbij moet bos zoveel mogelijk functies vervullen en tegemoet komen aan de maatschappelijke 
behoeftes. In 2000 heeft het ministerie van LNV in de beleidsnota ‘Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur’ doelstellingen 
voor bos geformuleerd:

 Bossen moeten duurzaam beheerd worden. •
Het areaal bos moet toenemen tot ruim 400.000 hectare in 2020. •
Gestuurd	wordt	op	hoogwaardig	groen	bij	de	stad,	niet	specifiek	op	ontwikkeling	van	nieuw	bos	buiten	de	EHS. •
 Het achterblijven van de realisatie van nieuw bos door jaarlijks forse grondprijsstijgingen wordt verholpen. •
De productiedoelstelling wordt losgelaten maar er moet in minstens 70% van het bosareaal duurzame houtoogst  •
mogelijk zijn. De omvang van de houtoogst moet minimaal op peil blijven ten opzichte van het niveau in de jaren 1995-
1999 en het percentage hoogwaardige toepassingen moet stijgen van 50% naar 75%.
Het bosbeleid is integraal onderdeel van het natuurbeleid. •
Binnen de EHS neemt natuurbos 52.500 hectare in en multifunctioneel bos 218.000 hectare. •
In 70% van het Nederlands bos moeten condities gewaarborgd zijn die houtoogst mogelijke maken. •

In de Rijksnota ‘Agenda vitaal platteland’ (2004) volgend op de nota ‘Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur’, komt bos 
als	specifiek	beleidsdoel	niet	meer	voor,	en	wordt	zelfs	de	term	bos	er	niet	in	opgenomen.	Het	Nederlandse	beleid	is	door	
de	jaren	heen	geëvolueerd	van	een	specifiek	bosbeleid	naar	een	natuurbeleid.	Bos	is	een	onderdeel	geworden	van	het	
natuurbeleid. In samenwerking met Platform Hout Nederland heeft het ministerie in 2005 de ‘Visie op de houtoogst’ 
geschreven. Belangrijkste conclusie is dat houtoogst meer aandacht moet krijgen.

Diverse andere ministeries hebben tevens doelstellingen die hout en/of bos raken:
Het ministerie van VROM stimuleert het gebruik van duurzame hout soorten zoals FSC- en Plato hout (zachthout dat  •
behandeld is zonder chemische middelen om net zo duurzaam te worden als hardhout).
Het ministerie van OCW wil kinderen meer het bos in krijgen. •
Het ministerie van EZ heeft de doelstelling om in 2020 een aandeel van 20 procent hernieuwbare energie te realiseren,  •
onder meer door in 2010 5,75 procent biobrandstoffen te gebruiken in het wegtransport, oplopend naar minimaal 10 
procent in 2020. Om dit te realiseren wordt veel geïnvesteerd in onderzoek naar algen en platenveredeling. Ook wordt 
gekeken naar hoe bijvoorbeeld hout- en tuinafval uit bossen en parken uit de agro-industrie gebruikt kunnen worden 
voor biobrandstoffen. 

Duurzaam hout moet in Nederland voldoen aan de Timber 
Procurement Assessment System (TPAS). Aan de hand van 
deze meetlat voor duurzaam bosbeheer kan de overheid 
beoordelen of hout duurzaam is geproduceerd. De overheid 
heeft het TPAS op 24 juni 2008 vastgesteld en aan de Tweede 
Kamer toegezonden. VROM verwacht in september 2008 de 
eerste	 certificatiesystemen	 voor	 duurzaam	 hout	 aan	 deze	
TPAS getoetst te hebben. TPAS vervangt de minimumeisen uit 
1997 en is de nieuwe meetlat verantwoord bosbeheer en 
duurzaam geproduceerd hout.
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Een aantal Provinciale Meerjarenplannen (pMJP) geven concreet aan hoeveel nieuw bos de provincies willen 
verwezenlijken.

Limburg: Beoogd wordt om 306 hectare ‘nieuw bos en mensgerichte natuur’ in Reconstructie Noord- en Midden- •
Limburg en 480 hectare in Vitaal Platteland Zuid-Limburg te realiseren. Daarnaast wordt buiten de invloedsfeer van 
grote steden maar binnen het Provinciaal Ontwikkelings Gebied (POG) in Noord- en Midden-Limburg aanleg van 182 
hectare nieuw bos nagestreefd. Deze doelstellingen hebben betrekking op de periode 2007-2013.
Drenthe: Doelstelling is om 525 hectare nieuw bos aan leggen in de periode 2007-2013 (voortzetting POPII).  •
Gelderland: Voor de verwerving van ‘bos en landschap’ is tussen 2007-2013 1,85 miljoen euro beschikbaar en voor  •
‘EHS,	Recreatie	om	de	stad	(Rods),	recreatie,	bos	en	landschap’	14,95	miljoen	euro.	Er	wordt	niet	gespecificeerd	om	
hoeveel nieuw bos het gaat.
Noord-Brabant: Wil 488 hectare bosuitbreiding realiseren in het kader van ‘groen in en om de stad’ (GIOS). Hiervoor is  •
in de ILG-periode 35,6 miljoen euro beschikbaar.
Zeeland: Er is ten doel gesteld om 211 hectare te verwerven voor ‘bos en landschap’. Hiervoor is  2,14 miljoen euro  •
beschikbaar.

De overige provincies geven geen duidelijke bosuitbreidingdoelstellingen aan in hun pMJP’s

Op basis van hierboven genoemde provinciale doelstellingen kan geconcludeerd worden dat in de ILG-periode (2007 – 
2013) meer dan 2000 hectare bos zal worden aangelegd. Dit houdt een gemiddelde aanleg van ongeveer 300 hectare per 
jaar in voor de komende zeven jaar.

Het bos bestaat uit 55.526 bospercelen waarvan 83% kleiner is dan 
5 hectare en minder dan 1% groter is dan 100 hectare. Deze 1% 
beslaat echter wel 30% van het totale bos oppervlak. De eigendoms-
situatie is zeer divers. Particulieren hebben het grootste deel (31%) 
in eigendom, daarna volgen Staatsbosbeheer (27%), overige 
overheid (22%) en particuliere natuurbeschermingsorganisaties 
zoals Natuurmonumenten en de Landschappen (17%). 
Van de totale oppervlakte bos is 83% opgenomen in de EHS en 
ligt 33% in Natura2000 gebieden.

Bos uit CBS bodemstatistiek
Bos aangevuld uit top10
Stedelijk gebied
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een beperkte openstelling en bij ongeveer 16% is het bos afgesloten of niet 
opengesteld. Ruim 35% van het bos is direct bereikbaar per openbaar vervoer 
of auto. In 62% van het bos komen gemarkeerde routes voor.

Nederland heeft 359.845 hectare bos dat sinds 1982 met 
gemiddeld 1434 hectare per jaar toeneemt. De groei 
tussen 2000-2002 was 343 hectare per jaar.

Het aantal soorten vaatplanten (inclusief bomen en 
struiken) per 300 m2, de soortendichtheid, bedraagt 
gemiddeld 14. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 
1984-1985 toen het gemiddelde 12 was.
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Bos in Nederland

 Bos in een stedelijke samenleving

Nederland is een land van grote variatie; van de duinlandschappen langs de kust, de veenweidegebieden van west 
Nederland, de uitgestrekte agrarische gronden op het nieuwe land in Flevoland, de zandvlakten van de Veluwe tot het 
heuvellandschap van Noord-Limburg. Deze variatie is veroorzaakt door de delta’s van diverse rivieren, de uitlopers van de 
Ardennen en de Nederduitse vlakten en natuurlijk de eeuwig durende strijd tegen het water. Het landschap heeft in 
belangrijke mate de vestiging van de mens en ontwikkeling van de verschillende landgebruikvormen gestuurd. Eén van de 
beeldbepalende elementen in deze landschappen is bos. De grote diversiteit aan landschappen heeft geleid tot een grote 
variatie in onze bossen.

De afgelopen eeuw heeft zich in Nederland een grote transformatie voorgedaan: van een rurale naar een stedelijke 
samenleving. Deze verandering heeft grote gevolgen gehad voor het landschap; de landbouw heeft een schaalvergroting 
doorgemaakt, de afwatering is geïntensiveerd, steden zijn gegroeid, wegen zijn aangelegd, etc. Deze stedelijke invloed is 
de laatste decennia overal merkbaar geworden, maar heeft een verschillende uitwerking in de verscheidene landschappen. 
Dat is onder andere zichtbaar in de functies van het bos en op de manier waarop maatschappelijke partijen tegen bos 
aankijken. Het bos in de stedelijke samenleving is een robuuste vorm van natuur geworden met relatief lage beheerslasten, 
hoge	natuurwaarden,	sterke	milieufuncties	(waterberging,	CO2	vastlegging,	geluidsschermen,	fijnstofvanger,	etc.).	Bos	
geeft snel een hoge kwaliteit aan het landschap en aan het woonmilieu en levert daarnaast de duurzame grondstof hout. 
Het vervult daarmee diverse vitale functies. Met recht kan er gesproken worden van bos in een stedelijke samenleving.
Ondanks de hoge waardering van bos voor tal van maatschappelijke behoeftes, zijn er tal van aandachtspunten, zoals:

Er een sterk tekort is aan bos nabij de stedelijke woonomgeving. •
De natuurwaarden staan sterk onder druk staan door versnippering, vermesting en verdroging. •
Verandering van het klimaat, uitputting van grondstoffen en aantasting van kwetsbare natuur overal ter wereld, vraagt  •
om meer aandacht voor gebruik van lokale vernieuwbare grondstoffen.

Bos in het Nederlandse landschap

Bos in Nederland kent een hoge variëteit, denk bijvoorbeeld aan het Amsterdamse bos, het Groningse Oldambt en bomen 
en bos in het uiterwaardenlandschap. Sterker nog, bossen die op het oog identiek lijken, zoals een Corsicaanse dennenbos 
in Schoorl en in Kootwijk, kunnen totaal verschillend functioneren. Zoals het spreekwoord ‘een bos is meer dan een 
verzameling bomen’ al aangeeft moet een bos geïnterpreteerd worden vanuit meer dan alleen de interacties tussen bomen 
(en andere organismen). Ook de interacties met het omringende landschap bepalen het karakter en de functies van het bos. 
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Vanuit enkele contrasterende landschaps-invalshoeken wordt in dit hoofdstuk een doorkijk geschetst over de kansen en 
uitdagingen voor het bos. De invalshoeken zijn geenszins bedoelt als een nieuwe bostypering maar vormen een bril 
waardoor het bos in samenhang met de omgeving bekeken wordt.

Bos in het stedelijke landschap
In Nederland, een land met meer dan 16 miljoen inwoners op een oppervlak van zo’n 41.528 km2, lijkt het altijd druk. In het 
stedelijke landschap domineren de wensen van de stedelijke samenleving bij de inrichting, het beheer en het gebruik van de 
leefomgeving. Dit resulteert in een grote betrokkenheid en bemoeienis van burgers en maatschappelijke partijen met het 
landschap. Wat eigenaren en beheerders doen in het landschap wordt direct opgemerkt en nauwkeurig in de gaten 
gehouden.

De uitdaging in het drukke landschap ligt in het creatief en innovatief omgaan met de wensen van de stedelijke  •
samenleving en deze als een kans te zien niet als een bedreiging. 
De hoge betrokkenheid bij het landschap zorgt ervoor dat mensen graag meedenken over beheer. Eigenaren en  •
beheerders kunnen de grote belangstelling gebruiken om de relatie met de maatschappij te verzilveren. 
Mensen zouden verleid kunnen worden om bomen of bos in hun straat of in de omliggende gebieden te adopteren  •
omdat deze direct bijdragen aan een gezonde en prettige leefomgeving. 
Het oogsten en verkopen van producten uit het bos is een vorm om beleving tastbaar te maken en daarmee de  •
betrokkenheid en het draagvlak te vergroten. Hiermee wordt ook een krachtiger en positiever beeld neergezet in plaats 
van het vaak geuite beeld van een kwetsbaarheid en ‘verboden te betreden’ natuur.
Andere functies kunnen bomen en bos ‘verdrukken’. Te denken valt aan oprukkende woningbouw en bedrijventerreinen. •
De afstand tussen mens en bos wordt groter. Bos kan ervoor zorgen dat mensen, en vooral kinderen, weer meer gaan  •
bewegen en buiten gaan spelen. 
Natuurbeleving (liefst nabij de directe woonomgeving) kan rust en gezondheid bevorderen. •

Bos in het rurale landschap
Het beeld van Nederland wordt in grote mate bepaald door de veel voorkomende rurale landschapen. Hier overheersen, 
voor	Nederlandse	begrippen,	rust	en	ruimte.	Voor	eigenaren	en	beheerders	van	deze	gebieden	is	letterlijk	en	figuurlijk	veel	
ruimte voor het continueren en ontwikkelen van allerlei activiteiten zoals in delen van Flevoland, Friesland, Groningen en 
Zeeland  maar ook in de veel bezochte én productieve bossen van Drenthe. Ook hier is stedelijke invloed zichtbaar. Bos kan 
hierin structurerend werken en alternatieven bieden. 

Verdere schaalvergroting van landbouw kan boselementen, zoals het coulissen landschap rondom Winterwijk,  •
aantasten.
Ruraal	gelegen	bossen	kunnen	zeer	specifieke	wensen	van	de	stedelijke	samenleving	vervullen; •
Grootschalige bossen waarin natuurlijke processen, zoveel mogelijk ongestoord, hun gang kunnen gaan  •

Diverse vormen van natuurbeleving van bijvoorbeeld rustzoekers, natuurvorsers en mountainbikers -
Bossen waarin productie van hout een prominente plaats innemen. -

Snelgroeiend bos kan bijdragen aan duurzame energie productie. •
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Bos in het ontwikkelde landschap
Het verhaal van het ontwikkelde landschap wordt verteld en actief onderhouden door grondeigenaren, beheerders en 
andere betrokkenen in onder andere twintig Nationale Parken en twintig Nationale Landschappen. In veel van deze 
landschappen zijn bomen en bos onmisbaar omdat ze bepalend zijn voor het karakter van het land. Dat is ook te zien in de 
landschapscanon van Triënnale; van de 70 landschapsbeelden bevatten er maar 2 geen bomen of bos. 

Veranderingen in het landschap leiden geregeld tot protest. De algemene opinie is dat het landschap moet blijven zoals  •
het is.Ontwikkelde landschappen bieden echter als geen ander ruimte aan vernieuwingen, bijvoorbeeld door innovaties 
in beheervormen. Dit kan bijdragen aan het behoud van dit landschap.
Beleving en cultuurhistorie zijn belangrijk in dit landschap. Behoud is een kernwaarde maar wordt ook door ontwikkeling  •
vormgegeven
Historische ecologie kan ons veel leren over mogelijkheden tot behoud, ontwikkeling en gebruik van natuurwaarden. •
Huidige bosgebieden kunnen als bron fungeren van waaruit nieuwe gebieden gekoloniseerd worden. •
Veel van de bedreigde biodiversiteit bevinden zich in het ontwikkelde landschap, het vormt een belangrijke ecologische  •
erfenis die we zorgvuldig dienen te beleggen.

Bos in het nieuwe landschap
Nederland heeft een traditie in het creëren van nieuw land en nieuwe landschappen. Al eeuwen lang maalt Nederland 
polders droog, worden er dijken gebouwd om nieuw land aan te winnen en worden woeste gronden in cultuur gebracht. 
Voor activiteiten als infrastructuur, klimaatbuffering, welzijn, etc. is steeds meer ruimte nodig. Tegenwoordig worden nieuwe 
landschappen dan ook vaak gecreëerd voor deze activiteiten. Omdat de ruimte hiervoor beperkt is zullen experimenten met 
het creëren van nieuwe landschappen binnen de huidige ruimtelijke context ontstaan.

Nieuwe landschappen vervangen oudere al bestaande landschappen. Met deze verandering komt ook weerstand van  •
gebruikers van het bestaande landschap.
Nieuwe landschappen kunnen afgestemd worden op de nieuwste wensen van de stedelijke samenleving. Het  •
functioneren binnen deze nieuwe landschappen wordt vergroot door direct vanaf de start aandacht te hebben voor de 
interactie tussen verschillende gebruiksvormen.
Bomen in steden en naast wegen zuiveren de lucht. •
Bos op nieuwe landgoederen of in nieuwe landschappen draagt bij aan het creëren van nieuwe bewonings- en  •
belevingsmogelijkheden.
In dit nieuwe landschap zijn er nog mogelijkheden om de natuur ‘zijn gang te laten gaan’ zoals dit plaatsvindt in de  •
Oostvaardersplassen in de Flevopolder en door te experimenteren met de mogelijkheden voor spontane 
natuurontwikkeling in de relatieve drukte van Nederland zoals in de Millingerwaard bij Nijmegen.
Ons beeld en de kennis van gedrag van planten en dieren soorten is fragmentarisch: de nieuwe landschappen bieden  •
ruimte aan nieuwe, en mogelijk onverwachte, ontwikkelingen, zeker binnen een veranderende (a)biotische omgeving.
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Voorstellen voor De agenda tot 2020

Het interactieve proces van de maatschappelijke partijen op weg naar De Agenda is sterk gericht geweest op het 
identificeren	van	acties.	Dit	maakt	immers	duidelijk	waar	partijen	energie	op	willen	zetten	en	waar	de	meeste	behoefte	aan	
is. Ook kunnen de acties gezien worden als een bijdrage van deze partijen aan de Nederlandse vertaling van het  EU 
bossen actieprogramma. 

De voorstellen worden in dit hoofdstuk uiteengezet. Ze zijn benoemd en uitgewerkt door de deelnemende partijen aan De 
Agenda en zijn daarom niet vergelijkbaar of uitputtend. 

Elk voorstel heeft een eigen kleur, bevat een visie, enkele acties en een praktijkvoorbeeld. Gezien de diversiteit van de 
thema’s zijn niet alle voorstellen even ver uitgewerkt. Sommige zijn ontwikkelbaar, andere zijn in ontwikkeling en één 
voorstel is al door zoveel partijen geprobeerd op te lossen dat deze ingewikkeld genoemd mag worden. De mate van 
ontwikkeling wordt door onderstaande symbolen weergegeven.

Elk voorstel bevat diverse acties. Voor elke actie staat een symbool die aangeeft of de actie al is opgepakt door partijen of 
nog opgepakt moet worden.

Actie is opgepakt

Actie moet nog opgepakt worden
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1. Promotie NL bos

Wie staat er stil bij de luxe waarin we leven? Basisbehoeften zoals eten, drinken en voortplanting zijn veiliggesteld waardoor 
andere levensbehoeften belangrijk zijn geworden. In periodes van onrust en turbulentie kan dit echter snel veranderen zoals 
bijvoorbeeld nu nog te zien is in het Turkse landschap. In het begin van de vorige eeuw was de armoede in Turkije groot, 
grote delen van het bos zijn toen verbruikt. Bos werd leverancier van voedsel en brandstof en werkte als een economische 
buffer. In Nederland kan het bos in de huidige basisbehoeften voorzien; als recreatievorm, als ‘portaal’ naar andere 
natuursoorten, als waterbuffer, als hulp bij CO2 doelstellingen enz. Kortom: bos als basisbehoefte van de 21ste eeuw!

Stedelijk bos als ambassadeur voor natuur
Bomen, bossen en parken in een stedelijke omgeving kunnen als ambassadeur fungeren voor, en als toegangspoort dienen 
naar, meer landelijk gelegen bos en overige natuursoorten. Stedelijke bossen zijn voor velen het enige contact met natuur 
en met de beheersmaatregelen die in natuur nodig zijn. Vervreemding van, voor het behoud van de gezondheid van het bos 
noodzakelijke ingrepen, kan door dit contact voorkomen worden.

Forest in an urban society
Het begrip ‘Urban Forestry’ wordt al vele jaren gebruikt en past eigenlijk niet goed op het Nederlandse bos. Beter is ‘Forest 
in an urban society’; waar bomen tussen steden zijn geklemd, waar functies van het bos divers zijn en waar de 
betrokkenheid bij bos groot is. In deze setting kan de kap van individuele bomen al voor veel ophef zorgen bij de bevolking. 

Eerlijk over bos
Kijk in een gemiddeld natuurblad en je ziet een adoptieboom, knuffelkoe of lieve jonge dieren. Een overdreven positief beeld 
van natuur wordt hiermee geschetst. De aandacht die kap, slacht en beheer krijgen is over het algemeen negatief ingesteld. 
Er moet meer geïnvesteerd worden in het eerlijke verhaal. Een verhaal over de knuffelkoe is prima, maar vertel ook wat met 
de koe gebeurt als hij te oud wordt. Een investering in het eerlijke verhaal betaalt zichzelf terug. Door in een stedelijke 
omgeving goed te communiceren met gebruikers over (beheers)maatregelen wordt weerstand rondom het beheer vab bos 
en de kap van (unieke monumentale) bomen verholpen.
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Verhogen waardering Nederlands hout leidt tot grotere acceptatie van beheer
Houtproducenten gaan Nederlands hout steeds duidelijker vermarkten. Zo hebben Staatsbosbeheer en het Geldersch 
Landschap producten gemaakt van Nederlands hout ten behoeve van de verkoop: bewerkte houtproducten leveren meer op 
dan	onbewerkt	hout	en	verhogen	de	waardering	voor	houtproductie	(zie	www.streekeigenhout.nl).	Gecertificeerd	hout	roept	
eerder het beeld op van een ‘orang-oetang oerwoud’ op dan van een goed beheerd Nederlands bos. Door goede marketing 
en	communicatie	over	de	in	Nederland	gelegen	gecertificeerde	bossen	kan	dit	beeld	verbeterd	worden.	Een	hogere	
waardering van Nederlands hout kan vele positieve effecten hebben zoals een grotere acceptatie van beheersmaatregelen.

Europese mogelijkheden
Velen denken dat het Nederlandse bosverhaal in Europa nauwelijks bekend is. ‘Forest in an urban society’ is echter een 
fenomeen dat niet alleen in Nederland voorkomt maar op meer plaatsen binnen Europa. Nederland maakt nauwelijks 
gebruik van de subsidiemogelijkheden die de EU biedt omdat bos in Nederland geen afzonderlijke status heeft, bos is 
opgegaan in natuur. In de andere Europese landen heeft bos vaak wel een eigen status.

Stadspark Sonsbeek
Arnhem is door haar ligging direct, aan de zuidrand van de Veluwe, gezegend met een bosrijke omgeving. Tot diep in het stedelijke gebied liggen 
de uitlopers van dit bosgebied. In de 18e eeuw werden op de heuvels rond de stad meerdere buitenplaatsen aangelegd. Enkele daarvan zijn nog 
echte landgoederen, andere hebben de functie gekregen van stadspark. Het bekendst is Sonsbeek, direct grenzend aan de binnenstad en door 
ligging, omvang, aanleg en rijke oude bomenbestand misschien een van de mooiste stadsparken van Nederland.
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Imago verbetering van bosboom koppelen aan stadsboom. 
De bomen nabij de stad, langs wegen en in parken en stadsbossen gaan als ambassadeur voor landelijk 
gelegen bos en andere natuur fungeren. Door locaties als Stadspark Sonsbeek in Arnhem en het 
Amsterdamse Bos weet de Nederlandse stedeling bos te waarderen en weten ze waar hout vandaan komt.
Mogelijke initiatiefnemers:

Ministerie van VROM •
Provincies •
Gemeenten •

Nederland als ‘Forest in an urban society’ in de Rijndelta / Inspelen op Europese mogelijkheden
Nederland lanceert in Europa het begrip ‘Forest in an urban society’. Daarnaast wordt steeds slimmer 
ingespeeld op de mogelijkheden die Europa biedt en worden steeds meer subsidies verkregen voor het bos 
en voor nieuwe initiatieven in het bos. Nederland blijft zo internationaal voorloper op bosgebied, zoals ook in 
de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ tot doel is gesteld.

Campagne ‘eerlijk over bos (beheer)’
In diverse media wordt aandacht gegeven aan de noodzaak van bosbeheer. Nederlanders krijgen hierdoor 
meer begrip voor beheerstaken. 
Initiatiefnemer: Staatsbosbeheer
Samenwerking mogelijk met:

ANWB  •
Bouwmarkten  •
Bureau voor toerisme  •
Recron  •
Lokale VVV kantoren •

Aandacht voor diversiteit van functies van het bos
Nederlanders krijgen meer inzicht in de mogelijkheden van het bos. Tevens worden lespakketten ontwikkeld 
waarin de diversiteit van mogelijkheden tot uiting komt.
Initiatiefnemers:

Ministerie van OC&W  •
Boseigenaren  •
Provincies en Gemeenten  •
IVN •
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Extra aandacht voor Nederlands hout
Door verkoop van inlands hout, samen met een goede marketing, ontstaat een groeiende waardering voor 
Nederlands hout en bos. Er komen meer verkooppunten en er is een brochure over inlands hout. 
Initiatiefnemers:

Boseigenaren •
Houtproducenten •
Ministerie van EZ •
Kamer van Koophandel •
Algemene Vereniging Inlands Hout •
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2. Het sneeuwbal effect: 

       met kennis en samenwerking.

Diversiteit, verscheidenheid en ‘veel verschillende eigenaren’ zijn begrippen die vaak worden gebruikt om het Nederlandse 
bos te typeren. Projecten, initiatieven en kennis worden hierdoor ook gekenmerkt.  Versnippering dreigt, het wiel wordt 
steeds opnieuw uitgevonden en kennis wordt niet optimaal benut. De effectiviteit kan worden verbeterd door het bundelen 
van projecten, initiatieven en kennis als ware het een sneeuwbal die de helling af rolt en daardoor steeds groter wordt.

Het doel is het vergroten van de betrokkenheid bij bos. Met één initiatief zal het beoogde resultaat niet behaald worden. 
Bijvoorbeeld ideeën om kinderen vanuit school meer het bos in te krijgen zullen op zich zelf niet succesvol zijn als hierbij 
geen initiatieven worden ontwikkeld om ook de ouders naar het bos te krijgen. Het effect van beide initiatieven samen is 
veel groter dan van één van de initiatieven apart.

Aan het einde van de 19de en in de loop van de 20ste eeuw heeft de wetenschap grote stappen gezet. Vooral de 
feitenkennis is in deze tijd toegenomen maar de leken- en belevingskennis is afgenomen. Met de opkomst van feitenkennis 
is de die van onze ouders deels verloren gegaan, wie weet nog waar de beste plukplaatsen in het bos zijn, welke 
geneeskrachtig eigenschappen onze bomen hebben en welke paddenstoelen wel of niet eetbaar zijn? Het op een moderne 
wijze kennis ontsluiten kan de oplossing zijn om kennis te bewaren en beschikbaar te maken voor de volgende generatie. 
Een ‘Bos Wikipedia’ kan hierbij aansluiten (zie voorbeeld). De betrokkenheid van stedelijke en rurale burgers van Nederland 
bij natuur wordt hierdoor weer verder vergroot. Daarnaast kan het de oude boskennis / bosbouwvakken (Dorschkamp en 
IBN) veiligstellen met onderwerpen als bosgeschiedenis, inrichting, teelt, statistieken, bescherming, etc.
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Op de agenda tot 2020

Opzetten Wikibos
Met een voorlopersgroep komen tot een Wikibos. Belangstellenden kunnen zich melden bij dhr. Serdar 
Köker van TEMA-NL (http://www.temanl.org/).

Wikibos. 
Op internet zijn veel wilde en ambitieuze ideeën te vinden waarvan heel af en toe er één doorbreekt. Wikipedia is er zo een; de gratis online 
encyclopedie waar iedereen aan kan bijdragen. Wikipedia is sinds de start een enorm succes met miljoenen artikelen in meer dan 100 talen. 
Bij de Nederlandse burgers is de kennis over bomen en bos de laatste eeuw sterk afgenomen en dreigt verder verloren te gaan. Wie weet 
nog waar de beste plekken zijn om bosbessen te plukken en welke geneeskrachtig werking de bomen hebben? Het idee van een ‘Wikibos’ 
is geboren; een platform waar  kennis over bomen en bos overgedragen wordt, waar kennis als een sneeuwbal kan rollen en groeien. 
De vraag is wie dit idee helpt op te pakken zodat we ook over 30 jaar onze bossen goed kunnen gebruiken en beheren?
Initiator: TEMA NL.
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3. Onderzoek en ontwikkeling

Drie verschillende knelpunten moeten opgelost worden. De eerste heeft te maken met het verdwijnen van praktijk / beheer 
kennis, de tweede met de ontsluiting van kennis en de derde met de behoefte aan cijfers over het bos.

Goed beheer van bomen en bos vergt kennis. De laatste jaren is een trend zichtbaar dat kosten worden bespaard op het 
beheer. Vooral bij grotere terreinbeherende organisaties is deze trend waar te nemen. Organisaties die voorheen nooit aan 
bosbeheer hebben gedaan worden gevraagd dit nu te doen terwijl met de introductie van ‘geïntegreerd bosbeheer’ het 
beheer steeds moeilijker is geworden. Mede hierdoor ontwikkelt de biodiversiteit in de bossen langzaam en bereikt deze 
niet altijd de volle potentie. Bos kan hierdoor in een vicieuze cirkel terecht komen. Door de lage biodiversiteit in bossen is de 
waardering bij ecologen laag. De verleiding wordt groter om het bos om te vormen naar andere natuursoorten die wel een 
hoge biodiversiteit hebben. Hierdoor komt minder geld beschikbaar voor goed bosbeheer wat leidt tot een lagere 
biodiversiteit in de bossen.

Het tweede probleem richt zich op de ontsluiting van de aanwezige kennis. In het algemeen is zowel nationaal als in 
Europees verband voldoende kennis aanwezig. Een portal voor klimaat- en bos onderszoek/kennis kan op de 
ontsluitingsbehoefte inspringen door direct een plek bieden waar bijgedragen kan worden aan oplossingen voor diverse 
maatschappelijk problemen. Nederland zou een dergelijk portal als pilot kunnen opstarten en deze uiteindelijk overdragen 
aan Brussel.(bijvoorbeeld: www.innovawood.com). Hiermee wordt direct ingespeeld op de doelstelling uit ‘Natuur voor 
Mensen, Mensen voor Natuur’ waarin wordt gesteld dat Nederland in Europa voorloper wil zijn op bosgebied. De Europese 
portal kan inzicht geven in kennis binnen andere landen en dienen als een marktplaats voor Europese subsidies.

Tijdens het proces naar het opstellen van deze Agenda is uitvoerig gesproken of het bos toe- of afneemt in Nederland. Een 
nieuwe statisch verantwoorde meting is nodig om (onder andere) deze vraag te kunnen beantwoorden. 
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Op de agenda tot 2020

Oprichten van een groen technasium
Om leerlingen aan te spreken moeten scholen moeten zich steeds meer differentiëren. Een groen 
technasium heeft dezelfde doelstellingen als elke ander technasium maar aangevuld met de doelstelling 
leerlingen meer te interesseren voor natuur en milieu. Zo wordt een generatie gecreëerd die voldoende 
bagage heeft om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. (klimaat verandering, water overlast, etc.)
Gezocht: een partij die het concept verder wil uitwerken en promoten bij middelbare scholen.
Mogelijke initiatiefnemers:

Ministerie van OC&W •
Middelbare scholen •
Gemeenten •
Bedrijfsleven •
Jeugdorganisaties •

Oprichten van kennis portal
De portal heeft o.a. de volgende doelen:

Platform om Nederlandse kennis te delen en Europese kennis te halen •
Ontmoetingsplek voor partijen die op bosgebied elkaar zoeken en/of elkaar wat te bieden hebben. •
Een mogelijkheid om beter in te spelen op Europese subsidies •

Mogelijke initiatiefnemers:
Het Rijk •
Boseigenaren •
Bosvertegenwoordigers •

Een statistisch verantwoorde meting van bos
De laatste bosstatistieken dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. De Meetnet Functie Vervulling 
uit 2006 is gebaseerd op steekproeven. Een nieuw, verantwoord uitgevoerde bosstatistiek schept meer 
duidelijkheid over bijvoorbeeld de toe- of afname van het bos. Een meting voor andere vormen van natuur 
kan wellicht hieraan gekoppeld worden.
Mogelijke initiatiefnemers:

Het Rijk en Provincies •
Groen technasium
Het technasium is een nieuw schooltype voor havo en vwo dat gericht is op vernieuwing van het bèta en techniekonderwijs. Men streeft bij het 
technasium naar 15% meer uitstroom richting technische studies en beroepen, met een groter aandeel meisjes en allochtonen. Binnen het 
technasium werkt de school aan verschillende doelstellingen: onderzoek en ontwerpen aanbieden als examenvak, samenwerken met bedrijfsleven 
en hoger onderwijs, didactiek richten op denken en doen, een werkplaats inrichten en een technasiumcultuur ontwikkelen. Door in te spelen op 
maatschappelijke kwesties zoals klimaatverandering en biomassa kan een ‘groen technasium’ veel voordelen bieden; het is interessant voor de 
jeugd en kan een duidelijke impuls geven aan groen onderwijs in Nederland. Wie pakt het idee op?
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4. Verhogen beleefbaarheid bos: 

       een plek voor scharrelkinderen!

Ruim een kwart van de bevolking bezoekt meer dan 10 keer per jaar een bos- of natuurgebied. Bijna de helft doet dat 
minstens één keer per twee maanden. Hierdoor is een bosbezoek een van de meest ondernomen recreatieve bezigheden. 
De andere helft van de bevolking bezoekt het bos echter nooit of slechts incidenteel en vooral bewoners van sterk 
verstedelijkte gebieden weten het bos maar moeilijk te vinden. Vaak wordt ‘saai’ als reden genoemd voor het niet bezoeken 
van het bos. Vanuit diverse maatschappelijke hoeken wordt geprobeerd om, in het jongeren achter de beeldbuis 
(tv/computer/games) vandaan te krijgen en hen enthousiast te maken voor het bos en het buitenleven in het algemeen. Hen 
moet wel iets geboden worden. 

Geef het bos meer uitstraling.
Graag gaan we met z’n allen naar attractiepark ‘de Efteling’ omdat daar voor jong en oud voldoende te doen is. De Efteling 
staat hierom bekend. Voor bos hoeft dit niet anders te zijn maar hoe kunnen we dit bereiken?
Net als bij de Efteling moet bos de uitstraling krijgen dat het dé plek is waar men zich uren goed kan amuseren; bos moet 
meer zijn dan alleen een locatie waar een wandeling gemaakt kan (of moet) worden. 

Maak het bos bereikbaar
In- en direct nabij de sterk verstedelijkte gebieden liggen minder boslocaties. Groene vingers (groene verbindingen van 
bossen tot in de stad) kunnen het bos toegankelijker te maken voor stedelingen. Daarnaast kunnen ‘groene poorten’, 
duidelijke toegangsplaatsen om het bos in te komen, de toegankelijkheid voor auto’s en openbaar vervoer vergroten.

Maak het bos uitdagend
Bos is op zichzelf al een attractie maar voor velen is deze echter onvoldoende uitdagend. De openstelling van bossen is 
vaak beperkt tot duidelijk aangegeven wegen en paden. Hierdoor is de weg in het bos goed georganiseerd maar niet 
avontuurlijk of uitdagend. Door plukken en stoeien in de natuur (klimmen, hutten bouwen etc.) toe te staan kan de 
beleefbaarheid van het bos vergroot worden.
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Het realiseren van bosattracties hoeft niet veel geld of moeite te kosten. Omgewaaide bomen, vrijgekomen wortelkluiten, 
klimbomen, erosiegeulen en vrij liggend takhout bieden vaak voldoende mogelijkheden. Combinaties met water doen het 
ook altijd goed. Tot slot moet er voldoende aandacht zijn voor voorzieningen zoals toiletten en verkooppunten van 
bijvoorbeeld ijs of pannenkoeken.

Vergroot de bekendheid van de mogelijkheden
Wellicht kan een koppeling tussen bos en moderne technologie helpen bij het bekend maken van de mogelijkheden in het 
bos. Door bossen te digitaliseren op de wijze van Google Earth kunnen ze ook via de computer ontdekt worden. 
Een toegankelijk bos waar veel attracties zijn heeft ook de potentie om van ´hangjongeren’ ‘struinjongeren’ te maken en van 
‘mensen achter de PC’ ‘scharrelende volwassenen en kinderen in het bos’!

Boomkroonpad
Vlakbij ‘t Nije Hemelriek ligt het Boomkroonpad wat voor jong en oud van alles te bieden heeft. Een spannende tocht door de worteltunnel 
leidt naar een ongeëvenaarde boswandeling op grote hoogte. Daarnaast is er het Lorkenspeelbos, een informatiecentrum en zijn er het 
hele jaar door allerlei activiteiten. Het Boomkroonpad is in 1996 door Staatsbosbeheer opgezet en trok tot 2005 meer dan 1 miljoen 
bezoekers; een onverwacht groot succes! Nog steeds trekt het Boomkroonpad jaarlijks ruim 100.000 bezoekers. Het is een unieke locatie 
om alle doelgroepen van jong en oud te bereiken en waar voorlichting en educatie over bos en natuur gegeven wordt.
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Bouwen van digitaal bos; bekend maakt bemind
Met het aanleggen van digitaal bos kunnen kinderen via internet meer te weten komen over bossen. 
Eenmaal bekend met de mogelijkheden is de stap om naar echt bos te gaan kleiner. Het ministerie van 
OC&W kan dit digitale bos koppelen aan diverse onderwijsprogramma’s.
Mogelijke initiatiefnemer:

Ministerie van OC&W •

Groene vingers tot in de rode kern
Bos heeft een gunstig effect op de waarde van huizen, de gezondheid van bewoners en vergroot de 
recreatieve mogelijkheden. Groene vingers, stroken van groene beplanting die tot in de rode bebouwing 
reiken verkleinen de stap om gebruik te maken van onze natuur. Het aanleggen van Groene vingers kan op 
twee manieren vorm krijgen; door het groen naar de rode kern te halen of door stadsdelen naar het groen te 
brengen.
Initiatiefnemers:

Gemeenten •
Provincies •

Meer ruimte voor struinnatuur: vergroten openstelling
Door ruimhartige openstelling van bossen kan struinnatuur een succes worden. Het gaat niet alleen over 
wandelen buiten paden en wegen maar ook bijvoorbeeld over het plukken van paddenstoelen en bessen. 
Nederland zet daarmee haar traditie voort van maakbare natuur ingericht op de behoeften van mensen!
Initiatiefnemers:

Ministerie van LNV •
Terreinbeheerders •

Bekendheid van mogelijkheden vergroten
De bekendheid van de mogelijkheden in het bos wordt vergroot door het volgen van een communicatietraject 
waarbij dit centraal staat.
Mogelijke initiatiefnemers:

Terreinbeheerders •
Het Rijk •
VVV’s •
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Ruimte voor attracties in het bos
Het aantal bezoekers en de recreatieve beleving van het bos kan vergroot worden door de fysieke 
mogelijkheden van het bos aan te passen en door het aanleggen van extra voorzieningen bij groen poorten.
Mogelijke initiatiefnemers:

Ondernemers •
Terreinbeheerders •

Aanleg groene poorten
Door het aanleggen van een duidelijk zichtbare en goed toegankelijke entree van het bos wordt de 
recreatieve potentie vergroot en wordt de toegang op één plek geconcentreerd waardoor andere delen van 
het bos rustiger blijven. Ook ontstaat voor ondernemers een interessante locatie om nieuwe bedrijvigheid te 
ontwikkelen en wordt plaats gemaakt voor voorzieningen zoals bijvoorbeeld toiletten.
Initiatiefnemers:

Provincies •
Terreinbeheerders •
Gemeenten •
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5. Omgaan met fysieke veiligheidsrisico’s  

Een ongeluk zit in een klein hoekje: een auto kan worden getroffen door een vallende tak, een wandelaar kan ten val komen 
op een wandelpad en een weggegooide sigarettenpeuk kan brand veroorzaken. Terreineigenaren en beheerders worden 
steeds vaker aangesproken op de risico’s die met natuur en natuurbeleving samen gaan. De normen van de stedelijke 
samenleving lijken steeds verder het bos in te trekken. De voordelen van bos verdwijnen naar de achtergrond terwijl deze 
net zo goed aandacht verdient en juist de reden is waarom men zich in het bos begeeft. Uiteraard is het van belang dat alle 
betrokkenen oog hebben voor de risico’s en veiligheid van bezoekers en omwonenden. De risicoperceptie is afhankelijk van 
rol, functie en verhouding van de gebruiker tot de fysieke ruimte, dit is een complex vraagstuk. Risicobeoordeling van 
ruimtegebruik	vraagt	om	maatwerk,	zo	ook	bij	het	specifieke	risico	van	natuurbrand.	Het	is	wenselijk	dat	betrokken	partijen	
zorgvuldig omgaan met, en zich bewust zijn van de risico’s van bos. Daarnaast moet men zich realiseren dat risico’s niet 
altijd uit te sluiten zijn.

Onder andere de veiligheidregio’s vragen aandacht voor de risico’s rondom brand. Kleine branden komen nu regelmatig 
voor in en rondom bossen en natuurgebieden. Het merendeel ontstaat als gevolg van menselijk handelen, bewust of 
onbewust. Kleine natuurbranden kunnen ecologische kansen bieden maar wanneer ze niet beperkt blijven en schade 
toebrengen aan mensen en/of hun eigendommen ontstaat een andere situatie. Natuurbranden worden wel aangeduid als 
‘small	starting	fires	with	high	impact	potential	in	the	urban-rural	interface’.	De	brandweer	probeert	zich	hierop	steeds	beter	
voor te bereiden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de bestrijding van natuurbranden, maar ook naar de mogelijkheden 
voor risicobeheersing. Samenwerking is nodig tussen hulpdiensten, gemeenten in de veiligheidsregio’s, mede-overheden, 
terreinbeheerders, grondeigenaren, recreatie-ondernemers en burgers. Zonder deze samenwerking is effectieve 
risicobeheersing en respons moeilijk te realiseren. Het risico van natuurbranden staat ook landelijk in de belangstelling en is 
als thema is opgenomen in het Programma Nationale Veiligheid. 

De opkomende stedelijke normen en de bestaande risico’s in bos kunnen op twee manier benaderd worden: 
Sommige risico’s zijn onvermijdelijk en kunnen niet uitgebannen worden. Voorbeelden hiervan zijn het risico op de  •
ziekte van Lyme door tekenbeten en wandelen op een pier bij zee tijdens een storm. De oprukkende stedelijke normen 
die streven naar een risicovrije omgeving moeten worden ontmoedigd.
Actie is beter dan reactie. Ongelukken en calamiteiten vragen om aandacht en bezinning van alle betrokkenen zonder  •
dat dit afbreuk doet aan de voordelen, ecologische- en maatschappelijke functies van bos. Bij natuurbranden gaat het 
specifiek	om	het	vinden	van	evenwicht	tussen	vuur	als	gegeven,	vuur	als	instrument	van	terreinbeheer	en	vuur	als	
bedreiging. Eventuele regelgeving dient werkbaar te zijn voor de boseigenaar, de beheerder, de recreant, de recreatie-
ondernemer en overheden. Risicocommunicatie, samenwerking, maatwerk, ruimte voor initiatieven en het benutten van 
kansen staan voorop.
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Op de agenda tot 2020

De natuurbrand-onderwerpen in deze agenda worden met name geïnitieerd en gestimuleerd door de veiligheidsregio’s met 
bossen en natuur in hun verzorgingsgebied. Zij streven naar landelijke coördinatie in het Programma Nationale Veiligheid. 
Samenwerking wordt gezocht met terreinbeheerders, recreatie-ondernemers, mede-overheden en onderwijs- en 
onderzoeksinstituten. 

Samenwerking en maatwerk
Op het Veluwemassief werken een aantal organisaties samen in de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CRN-Veluwe). 
Brandweer, terreinbeheerders en recreatie-ondernemers maken afspraken over concrete maatregelen die brandweerinzet ter plaatse 
mogelijk maken. Die inzet wordt ondersteund met instrumenten die ontwikkeld zijn voor de Veluwe: droogte-metingen in het gebied, 
luchtverkenning en de natuurbrandrisicokaart. In droge perioden worden belanghebbenden geïnformeerd over de actuele risico- en 
dreigingsituatie aan de hand van de natuurbrandgevaarthermometer en voorzien van praktische tips. Deze zijn te vinden in het rapport ‘De 
Natuurlijke Boodschap’ en op de websites van de Veluwse gemeenten, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en Hulpverlening 
Gelderland Midden. Waar nodig adviseert de brandweer in overleg met de betrokkenen over preventieve maatregelen. Een voorbeeld 
daarvan is het realiseren van bluswatervoorziening bij nieuw aan te leggen ecoducten op de Veluwe. 

Onderzoek naar risico’s in bossen en natuur 
Onderzoek naar fysieke veiligheidsrisico’s in bossen en natuur en het in kaart brengen van kennis, beleving 
en aanvaardbaarheid van deze risico’s in de samenleving.

Risico- en crisiscommunicatie natuurbranden 
Ontwikkeling en toepassing van een landelijke strategie Risico- en Crisiscommunicatie Natuurbranden. 
Hoofdvraag is hoe communicatie met alle betrokken over de risico’s verloopt en welke vormen van 
communicatie vorm het meest effectief zijn bij (dreiging van) incidenten.

Kennisontwikkeling inrichting en beheer van natuur t.b.v. risicobeheersing natuurbranden
Door middel van een kennisprogramma met stakeholders diverse praktische maatregelen met 
wetenschappelijke onderbouwing ontwikkelen die risicobeheersing en bestrijding van natuurbranden in en 
om bossen mogelijk maken.

Schadeafhandeling, nazorg en herstel bij natuurbranden
Het in kaart brengen van gevolgen van natuurbranden voor diverse belanghebbenden en de mogelijkheden 
om	(financiële)	rampen	na	de	ramp	aan	de	voorkant	te	beperken.
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6. Betrekken en coalities sluiten met nieuwe partijen

Terwijl maatschappelijk processen zich steeds maar sneller lijken te voltrekken hebben bomen altijd nog veel tijd nodig om 
te groeien. Hoe voorkomen we dat het ontwikkelde bos van vandaag de behoeften van gisteren vervult? Bos heeft een grote 
veelzijdigheid aan mogelijkheden. Door actief combinaties met nieuwe maatschappelijk behoeften te leggen is het mogelijk 
in te spelen op de huidige behoefte.

Situaties waarin de koppeling met een maatschappelijke kwestie succesvol is kunnen een belangrijke stimulans zijn voor 
vervolg. Stimulans en regie vanuit de overheid blijft nodig, met name als het gaat om koppelingen met thema’s als 
klimaatverandering,	waterberging,	biomassa,	cradle	to	cradle,	fijnstof	maar	ook	probleemjongeren	en	allerlei	andere	witte	
functies (gezondheidszorg).
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Voorbeelden met uitstraling
Geboortebos •
ICWF bos •
Klimaatbos •
Aanhaken aan Valentijnsdag of voetbal •
Oranje bos (met veel lindes); “plant eens een oranjeboompje”. •
FSC dakpannen •

Nieuwe arrangementen met bos
Klimaat neutraal produceren •
Combinaties met witte functies (zorg / geneeskundige functies) •
Eigen energie opwekken •
Waterberging in bossen. Waterschappen moeten ruimte vinden om water te bergen, bossen kunnen  •
deze ruimte bieden. Gekeken moet worden naar hoe dit te combineren is met biodiversiteit, 
houtproductie en recreatie doelstellingen.
Hout voor biomassa. •
Gemeenten die klimaatvriendelijk beleid hebben naar nog niet aan bosuitbreiding doen. •
Bedrijven die willen investeren in nieuw bos. •
Inrichting van een gezondheidswijk samen met verzekeringsmaatschappij. Achmea is dit nu aan het  •
doen.
‘Gezonde Wijk - ideeën voor de inrichting en uitrusting van een gezonde wijk’. Dit is een project van  •
het Innovatienetwerk en geeft praktische ideeën voor het gezond inrichten van wijken. Enkele ideeën 
richten zich op groen:

Breng natuur in de wijk •
Creëer groene ontmoetingsplekken •
Leg routes aan die stimuleren tot beweging. •

Groene uitvaart
Staatsbosbeheer en Monuta uitvaartzorg en -verzekeringen introduceren twee ‘groene’ uitvaartkisten van oer-Hollands hout uit de bossen van 
Staatsbosbeheer. Samen met Ideal&Co, fabrikant DZU, houtzagerij Hengeveld en natuurbegraafplaats Bergerbos zijn deze kisten ontwikkeld. 
De kisten hebben een modern, eenvoudig en onderscheidend ontwerp, natuurlijk voldoet het hout aan alle FSC-normen voor verantwoord 
bosbeheer. De bekleding van de kist is van ongebleekt katoen en het kussentje is gevuld met maïsvlokken. Voor elk exemplaar wordt een 
boom teruggeplant in een bos van Staatsbosbeheer en wordt 50,- euro overgemaakt voor natuurbeheer. Zo kunnen natuurliefhebbers voor 
zichzelf of nabestaande kiezen voor een uitvaart die bij hen past. Het Groene Uitvaart Boekje van Monuta geeft nog meer mogelijkheden voor 
het maken van milieubewuste uitvaartkeuzes. Bron: www.blikopnieuws.nl
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7. Nieuwe inkomsten bronnen voor het bos

Een solide economische basis is noodzakelijk om het bos op een duurzame wijze veilig te stellen. Het Nederlandse bos 
levert	naast	specifieke	producten	diverse	diensten	zoals	een	plek	voor	waterwinning,	-buffering	of	–berging,	CO2	
vastlegging,	afvangen	van	fijnstof,	recreatieruimte	en	het	bieden	van	een	aantrekkelijke	en	gezonde	leefomgeving.	Het	zijn	
de eigenaren van het bos die nu vooral de lasten voor het beheer dragen. Hun inkomsten worden gevormd door houtoogst, 
nauwelijks door inkomsten van de diensten die het bos levert. De laatste decennia is gezocht naar manieren om een 
bredere economische basis te creëren en daarmee onder andere de afhankelijkheid van subsidies te verkleinen. Successen 
zijn geboekt maar er moet nog veel werk verzet worden. 

Er zijn een aantal perspectief volle lijnen om extra inkomsten te genereren voor het bos; het is  bijvoorbeeld mogelijk om 
extra geld te genereren door middel van rood voor groen constructies, landschapselementen te veilen of opbrengsten te 
genereren uit biomassa productie. Een probleem bij rood voor groen constructies en andere manieren van additionele 
geldstromen	is	dat	deze	vaak	niet	specifiek	bedoeld	zijn	voor	bos.	Het	geld	komt	ten	goede	aan	allerlei	vormen	van	natuur	
of cultuurhistorische elementen. Door netwerken bij LNV, VNG en diverse Groen Clubs kan aandacht en geld gegenereerd 
worden voor bos.

Om additioneel geld aan te kunnen spreken moeten landschapsfondsen opgericht worden. Het Nationaal Groenfonds kan 
daarbij faciliteren en heeft een adviserende rol in de fondsvorming, in het bundelen van geldstromen. De provincie heeft 
hierin een cruciale rol omdat zij de basis legt voor deze constructie. In de provincie Overijssel heeft het Nationaal 
Groenfonds	voor	een	aantal	gemeenten	een	fonds	ingericht	en	voert	zij	het	financiële	beheer.	Dit	concept	kan	ook	in	andere	
delen van Nederland uitgevoerd worden. De opzet van een landschapsfonds blijft altijd maatwerk, hier moet ruimte voor 
blijven. Locale fondsvorming biedt nieuwe kansen mits goed ingericht en gefaciliteerd.
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Aandacht voor bos bij groen geld
Door netwerken met diverse betrokken instanties wordt het aandeel van ‘groen geld’ wat besteed wordt 
aan bos steeds groter. 
Mogelijke initiatiefnemers:

Het Rijk •
VNG •
Diverse groen clubs •

Buitenplaatsen
Het ontwikkelen van buitenplaatsen was in de 17e eeuw een liefhebberij van rijke herenboeren en zakenlieden. Nu kunnen we 
genieten van deze prachtige landgoederen en buitenhuizen. Tijden veranderen, maar levensgenieters blijven bestaan. Het Zwolse 
Buiten biedt de ideale omgeving voor wonen (en werken) naar eigen wens. Het is één van de eerste rood voor groen projecten in 
Nederland. Sinds 1993 zijn de gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, het Ministerie van LNV en stichting FACE hierbij betrokken. 
Uniek aan het Zwolse Buiten is de volgorde van aanleg. Normaliter wordt eerst rood aangelegd en daarna groen. Door stijgende 
kosten is het al menig maal gebeurd dat het aangelegde rood groter is geworden en het groene deel steeds kleiner. In Zwolle is 
gekozen voor een andere aanpak; eerst is 70 hectare bos aangelegd, volledig in beheer en onderhoud bij de gemeente, en daarna 
is er ruimte gekomen voor 12 buitenplaatsen. Op dit moment zijn 7 buitenplaatsen planologisch mogelijk gemaakt en 2 verkocht. 
Door	de	stijgende	prijzen	en	de	vele	veranderingen	over	de	jaren	heen	is	het	de	vraag	of	het	project	financieel	een	succes	wordt.	
Toch heeft al het al wel geresulteerd in nieuwe bossen en een verbeterde stadsrand rondom Zwolle. En daar zal menigeen erg 
gelukkig mee zijn. Bron: Dhr. R.J.D.W. Baarslag van gemeente Zwolle.
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8. Gezocht: ambassadeur(s) voor het bos

Het Nederlandse bos mist een gezicht; een ‘Bekende Nederlander’ die zich in het publieke debat inzet voor het bos. Het 
afgelopen decennium hebben ‘goede doelen’ vaak BN’ers (Bekende Nederlanders) gevraagd zich in te zetten om bij het 
grote publiek te zorgen voor aandacht en bekendheid van het doel. Zo’n ambassadeurschap is voor de BN’er vaak een 
manier om iets goeds te doen met hun populariteit en/of bekendheid en het levert positieve publiciteit op. Zo ontstaat een 
win-win situatie. 

Een ambassadeur kan het bos weer plaatsen op de politieke agenda van Nederland. Veel kansen liggen voor het oprapen; 
koppeling aan andere functies, nieuwe markt- en gebruiksmogelijkheden, het verder versimpelen van regelgeving, enz. Het 
is aan de ambassadeur om juist voor deze kansen aandacht te creëren.



45

D
e 

A
ge

nd
a 

vo
or

 h
et

 N
ed

er
la

nd
se

 B
os

 to
t 2

02
0

Op de agenda tot 2020

Kinderen als ambassadeur van het bos
De toekomst is aan onze kinderen; bomen die nu geplant worden zijn pas groot als zij volwassen zijn. 
Kinderen kunnen goed fungeren als spreekbuis voor de belangen van het bos omdat deze overeenkomen 
met die van henzelf; een gezonde en leuke wereld waar wat te beleven valt, nu en in de toekomst. Deze 
ambassadeurs functie kan opgepakt worden als lesonderdeel op basisscholen, wellicht als een groter 
project rondom de Boomfeestdag.
Kinderen	kunnen	ook	betrokken	worden	bij	officiële	evenementen	rondom	bos.	Dat	houdt	scherp	en	brengt	
verfrissing.
Mogelijke initiatiefnemers:

Boomfeestdag organisatie •
Ministerie van OC&W •

Boomfeestdag
Op 1919 werd al een  voorloper van de Boomplantdag in Nederland gehouden; 240 Arnhemse schoolkinderen plantten beuken op de 
oprijlaan van kasteel Doorwerth. Het is jammer dat ruim 85 jaar later nog maar een enkele stronk over is van deze bomen rij. Toen in 
1954 de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) uiting aan haar bezorgdheid gaf over de onoordeelkundige 
ontbossing in veel landen met als gevolg erosie en woestijnvorming, werd een resolutie aangenomen waarin werd opgeroepen tot 
een jaarlijks terugkerend ‘World Festival of Trees’. 
Vanuit Staatsbosbeheer werd een plan gemaakt om de belangstelling van het publiek, beginnend bij de jeugd, voor bomen en 
bossen te vergroten. Hieruit is de jaarlijkse Boomfeestdag ontstaan; een dag waarop kinderen hun eigen boom kunnen planten. Op 
10 april 1957 werd in Apeldoorn de eerste Boomfeestdag gevierd met 1.600 kinderen. 50 Jaar later is dat aantal uitgegroeid tot 
100.000 in ruim 79% van alle gemeenten. Hiermee is de Boomfeestdag een van de meest in het oog springende ‘bos events’ van 
Nederland geworden.
Bron: website www.boomfeestdag.nl
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9. Inspelen op maatschappelijk kwesties: 

       van NIMBY naar FIMBY

Maatschappelijke	kwesties	zijn	modegevoelig;	Klimaatverandering,	CO2	compensatie,	‘Cradle	to	cradle’,	fijnstof	en	
biomassa productie zijn voorbeelden hiervan die nu ‘hot’ zijn. Door slim in te spelen op trendy maatschappelijke kwesties 
kunnen extra kansen gecreëerd worden voor zowel individuele bomen als voor bos in het algemeen. Toekomstig bosbeheer 
kan een groot aantal steeds wisselende maatschappelijke functies in zich integreren hierdoor blijft bos vanzelfsprekend zijn 
plaats in het dichtbevolkte Nederland verdienen. Dat is de beste garantie voor het voortbestaan van het bos: van ‘Not In My 
Back Yard’ naar ‘Forest In My Back Yard’.

Functiecombinaties met maatschappelijke kwesties maken positie van bos sterker.
De koppeling aan maatschappelijke kwesties biedt nieuwe en inspirerende mogelijkheden voor bos. Door het koppelen van 
bos aan gebeurtenissen zoals een geboorte, het koningshuis (het oranje gevoel) of een klimaatconferentie is de kans groter 
dat nieuw bos gerealiseerd kan worden. Gebruikscombinaties zoals waterberging en recreatie met bijvoorbeeld 
biomassaproductiebos zijn goed mogelijk; een moerasbos met mooie wandelpaden dat ook water kan bergen en 
tegelijkertijd biomassa produceert spreekt direct aan. Ook de toenemende belangstelling voor natuurbegraafplaatsen is een 
kans. Natuurlijk moeten sommige ideeën verder uitgewerkt worden op de effecten op bijvoorbeeld houtoogst of biodiversiteit 
en robuuste duurzaamheid.

Bekendheid vergroten van grote diversiteit en voordelen van bos
Aanleg van nieuw bos loopt tegen diverse problemen aan onder andere omdat mensen niet van grote veranderingen 
houden dicht bij huis. Ook het omzetten van open landschap naar bos levert veel bezwaren op; openheid van het landschap 
is op veel plaatsen in Nederland zo karakteristiek dat een bos dan niet lijkt te passen. Maar wat groeide daar 1000 jaar 
geleden? Nieuw bos heeft niet alleen nadelen, maar zeker ook voordelen: groene voorzieningen gelegen nabij woningen 
hebben een positief effect op de waarde van de huizen en daarbij bos kost relatief weinig ten opzichte van andere vormen 
van natuur. Zo zijn de exploitatie kosten (na de initiële investering) nul tot licht positief. De positieve kanten van nieuw bos 
moet meer aandacht krijgen. 
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Aandacht vragen voor voordelen bos ten opzichte van andere vormen van natuur 
Door aandacht te geven aan de kosten van de verschillende natuursoorten in diverse media worden de 
voordelen van bos ten opzichte van andere natuurvormen vergroot. Partijen die hierbij een rol kunnen 
spelen zijn: 

ANWB (in kampioen)  •
Bosschap  •
Enkele grote natuurorganisaties  •
Kranten  •
Ministerie van LNV  •
Staatsbosbeheer •

Van NIMBY naar FIMBY; nieuwe bossen rond de stad
Rondom stedelijke gebieden worden enkele succesvolle bossen aangelegd. Goede voorbeelden zijn het 
stadspark Sonsbeek bij Arnhem (zie voorbeeld bij Promotie NL bos) en het Amsterdamse Bos. Ook moet 
de term Forest In My Back Yard (FIMBY) geïntroduceerd worden in diverse kringen zodat het een eigen 
leven gaat leiden en daardoor wellicht zorgt voor meer bos. Wie pakt deze actie op?

Tijdelijke bossen
Vanaf 1986 hebben boeren tijdelijke (populieren)bossen aangelegd met overheidssubsidies. Later, na de oogst van de bomen, is hier 
weer landbouwgrond van gemaakt. Een deel van deze tijdelijke boseigenaren heeft interesse om het bos toch te laten bestaan omdat ze 
bijvoorbeeld geen landbouwbedrijf meer over hebben of dat ze opzien tegen de hoge kosten van het verwijderen van de stobben. Als 
deze	tijdelijke	bossen	behouden	blijven	kunnen	ze	een	bijdrage	leveren	aan	de	landschappelijke	en	recreatieve	waarde,	specifieke	
biodiversiteit krijgt hierdoor een kans. Niet altijd is behoud gewenst bijvoorbeeld als het tijdelijke bos in een karakteristiek open gebied 
ligt. Overheden onderkennen dat handhaven van een tijdelijk bos op bepaalde plaatsen wel een maatschappelijk nut heeft maar voor 
boseigenaren	moet	dit	zowel	regeltechnisch	als	financieel	aantrekkelijk	worden	gemaakt	door	bijvoorbeeld	een	vergoeding	voor	de	
waardedaling	van	de	grond;	landbouwgrond	is	immers	veel	duurder	dan	bosgrond.	Zonder	financiële	ondersteuning	en	enkele	
regeltechnische aanpassingen zullen boeren geen interesse hebben om de tijdelijke bossen om te vormen tot permanente bossen.
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10. Meer mogelijkheden en een sterkere positie 

       voor bos door functiecombinaties

‘Een boom alleen valt eerder om dan een bos’. ‘Samen staan we sterk’ is een bekende uitdrukking die niet alleen geldt voor 
mensen maar ook voor bomen, bos, natuur en andere gebruiksfuncties. Er zijn vele voorbeelden waarbij bomen het 
onderspit hebben moeten delven voor woningen, andere vormen van natuur, vliegvelden, etc. maar door het combineren 
van functies wordt de positie van bos sterker. Vaak wordt nu een keuze gemaakt tussen bos met één functie en bijvoorbeeld 
woningen. Als in bestemmingsplannen rekening zou worden gehouden met de grote aantal functies die het bos vervuld 
wordt het moeilijker bos te kappen zonder het te moeten herplanten.

Door de stapeling van de verschillende functies wordt het realiseren van nieuwe bossen makkelijker. Naast het versterken 
van de positie creëert het nieuwe kansen voor bos. Het Ruimtelijke Ordening beleid moet functiestapelingen dan wel 
waarderen. Op dit moment is het moeilijk om in bestemmingsplannen aan te geven dat een stuk grond meerdere functies 
kan vervullen. Alleen de stempel ‘multifunctioneel bos’ is niet voldoende. Een stempel ‘natuurbos’ met een CO2 
compensatie functie dat tegelijkertijd ook geschikt is voor recreatie is sterker. Ook de veel toegepaste rood-voor-groen 
constructies moeten nader bekeken worden. Nu wordt meestal eerst rood gerealiseerd en vervolgens groen; levert het rood 
minder op dan komt er ook minder groen. Door eerst groen aan te leggen, en dit direct te combineren met diverse andere 
functies, is de kans groter dat het groen gerealiseerd wordt.
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Aandacht voor mogelijkheden van meer functiecombinaties.
Bij gebiedsontwikkeling en planvorming wordt meer aandacht gegeven aan de mogelijke 
functiecombinaties die in bos gerealiseerd kunnen worden.
Mogelijke initiatiefnemers:

Provincies •
Gemeenten •

Bossen hebben meer dan 1 functie in het bestemmingsplan
Bestemmingsplannen geven de multifunctionaliteit van het bos weer. Bij het verwijderen van bos moeten 
alle functies gecompenseerd worden.
Mogelijke initiatiefnemers:

Het Rijk •
Provincies •
Gemeenten •

Eerst groen dan rood!
Bij Rood voor Groen projecten wordt steeds vaker eerst groen gerealiseerd, daarna pas rood. In Nederland 
worden Rood voor Groen projecten daardoor net zo succesvol als in München, Parijs en Londen. In 
wetgeving of beleid wordt vastgelegd dat dergelijke compensatieprojecten alleen op deze wijze uitgevoerd 
mogen worden.
Mogelijke initiatiefnemer:

Het Rijk •

Moerasbos
Geldersch	Landschap	en	Geldersche	Kasteelen	willen	de	komende	jaren	de	uitbreiding	van	bos	een	flinke	impuls	geven	met	de	aanleg	van	
circa 1000 ha nieuw bos. Moerasbos is dan extra aantrekkelijk, het biedt plaats aan vele zeldzame soorten, er zijn prima mogelijkheden voor 
waterberging en natuurlijk wordt er ook de nodige CO2 vastgelegd in de biomassa en in de veenbodem. In het Gelderse Vossenbroek bij 
Epe is een fraaie boskern bewaard is gebleven waar prima omstandigheden zijn om meer ruimte te creëren voor dit moerasbos 
(Elzenbroekbos). Eind 2008 wordt zo’n 40 ha fosfaatrijke bovengrond afgegraven en kan het bos zich geheel spontaan verder ontwikkelen. 
De ontwikkeling van dit bos, dat ook nog eens een knooppunt vormt in het ecologische netwerk ter plaatse, is vanaf snelweg A50 goed te 
beleven.
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11. Energieplantages nieuwe stijl

Geteelde biomassa is noodzakelijk om voldoende biomassa te hebben om de overheidsdoelstellingen op het gebied van 
duurzame energie te kunnen bereiken. Nederland kan haar eigen steentje bij dragen door bomen te planten. Tot dusverre 
heeft de aandacht zich daarbij vooral gericht op ‘landbouwgewassen’ maar energieplantages van snelgroeiende 
boomsoorten	zijn	echter	veel	efficiëntere	biomassaproducenten.	

In Nederland is veel onderzoek gedaan naar aanleg, beheer en productie van aanplant van zogenaamde energieplantages. 
De beplanting produceert ongeveer 10 ton ovendroge biomassa per hectare per jaar met een 2-3 jarige kapcyclus. Vooral 
wilgensoorten zijn hiervoor gebruikt. Door bemesting kan de productie verder verhoogd worden. Het ‘energieplantage’ 
concept moet in de toekomst verder uitgewerkt worden. Energieplantages moeten gezien gaan worden als een vorm van 
landbouw, ook al lijkt het snel op natuur en herbergt het een interessante biodiversiteit.

De rendabiliteit van energieplantages staat, net zoals windmolenparken, ter discussie. Door echter plantages op 
‘overhoeken’ te plaatsen kunnen ze toch zeer interessant zijn. Te denken valt aan combinaties op afvalbergen, 
baggerdepots of stroken in bestaande bossen of langs wegen. De ontwikkelingen richting getrapte bewerking (nuttige stof, 
omzetting in ethanol en verbranden) maken energieplantages ook interessanter, Wilgenbast bevat bijvoorbeeld salicylzuur, 
de werkzame stof in aspirine.

De natuurbeschermingsorganisaties zien tot nu toe geen of een beperkte rol voor zichzelf weggelegd bij de aanleg en het 
beheer van energieplantages, maar ze ondersteunen het concept van harte in verband met de potenties voor planten en 
dieren en het geringe of afwezige gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen.
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Starten van een vervolg pilot
In eerste instantie kan gekeken worden naar ‘overhoeken’ (vuilstorten, baggerdepots, kleinschalig in 
bestaande bossen) die geschikt zijn voor energieteelt. Hierna kunnen agrariërs benaderd worden. Zij 
zullen pas energieplantages aanleggen als dit een zeker alternatief biedt voor andere landbouwgewassen 
en als diverse vragen verder onderzocht zijn (jaarlijks inkomen, initiële kosten, subsidie mogelijkheden, 
meest geschikte gronden, etc.).
Mogelijke initiatiefnemers:

Ministerie van LNV •
Ministerie van EZ •
Eigenaren van ‘overhoeken’ •
Agrariërs •
Probos •

Energieproducenten en gemeenten interesseren voor energie opwekkingsprojecten
Belangrijk is de vraag hoe groot de onrendabele top van kleinschalige projecten is en wat de overheid 
hierin kan betekenen.
Mogelijke initiatiefnemers:

Het Rijk •
VNG •
Engergieproducenten  •

Aanleggen van kleine ‘state of the art’ energiecentrales
De technologie van biomassacentrales is volop in ontwikkeling. Door kleine ‘state of the art’ centrales te 
bouwen leren we meer over de voor- en nadelen van deze nieuwe technologie.

Energieplantages
Door de grote energiebehoefte van Nederland draagt ons land het sterk bij aan het broeikaseffect. Bomen leggen het broeikasgas CO2 vast 
en verminderen hierdoor dit negatieve effect. Het gebruik van hout voor biobrandstof voor de opwekking van duurzame energie is ook een 
mogelijkheid. Het ligt voor de hand om hier snelgroeiende bomen voor te gebruiken. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat wilgen hier het 
meest geschikt voor zijn. In de Flevopolder tussen Almere en Lelystad heeft Stichting Probos samen met Staatsbosbeheer 60 hectare 
energieplantages met wilgen aangelegd. Er worden geen mest- en bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor ze een prima bufferzone vormen 
tussen	de	hoogproductieve	landbouwgronden	en	het	internationaal	vermaarde	natuurgebied	‘Oostvaardersplassen’.	Op	een	zeer	efficiënte	
wijze wordt energiehout geteeld en uit onderzoek blijkt bovendien dat allerlei planten en dieren hier een geschikte leefomgeving vinden, tot 
zeldzame en bedreigde soorten aan toe. Zo gaan economie en ecologie hand in hand.
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12.	 Certificering	van	het	Nederlandse	bosbeheer

Ondanks	alle	inspanningen	is	nog	steeds	niet	al	het	Nederlandse	bos	gecertificeerd.	Op	dit	moment	is	40%	FSC	
gecertificeerd.	Er	zijn	meerdere	redenen	waarom	dit	percentage	de	komende	jaren	omhoog	moet:

Internationale geloofwaardigheid •
De	verwerkende	industrie	(papier,	houtwerking,	biomassa	etc.)	heeft	gecertificeerd	hout	nodig	voor	eigen	labels. •
De behoefte om ook Nederlands hout te laten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan duurzaam inkopen van de  •
Rijksoverheid.
De	behoefte	om,	als	er	een	fiscaal/privaat	heffingssysteem	komt,	Nederlands	hout	daarvan	vrij	te	kunnen	stellen. •

Er	zijn	meerdere	redenen	waarom	boseigenaren	hun	bos	niet	FSC	certificeren.	Sommige	zien	het	certificeren	als	niet	
noodzakelijk; ‘we doen het toch goed’. Voor deze groep heeft een nieuw label geen zin, zij zullen ook door een ander label 
niet	verleid	worden	om	hun	bos	te	certificeren.	Een	andere	veel	gehoorde	klacht	is	dat	het	aanvragen	en	hebben	van	het	
FSC-label te duur en ingewikkeld is. Daarnaast wordt het FSC-label ervaren als een label van milieu groeperingen en niet 
als een label van de productie.

Een	nieuw	certificeringsysteem	dat	tegemoet	komt	aan	een	aantal	bezwaren	kan	ervoor	zorgen	dat	het	percentage	
gecertificeerd	bos	stijgt.	Boseigenaren	krijgen	hierdoor	een	keuze	uit	verschillende	systemen.	De	naamsbekendheid	van	de	
‘Program	for	Endorcement	Forest	Certificationsystems	(PEFC)’	kan	hiermee	groeien.	Een	ander	voordeel	van	een	nieuw	
certificaat	is	dat	provincies	het	kunnen	gebruiken	voor	de	toetsing	voor	het	uitgeven	van	ILG	gelden,	hiermee	kan	de	
controlelast dalen. Het is nog onzeker of provincies hier interesse in hebben.
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Op de agenda tot 2020

Oprichten PEFC bureau en het realiseren van de startinvestering
Het PEFC bureau ziet toe op de nieuwe standaard. Het bureau moet zich binnen 2 jaar kunnen bedruipen 
door	de	inkomsten	van	de	certificering.	Voor	het	opzetten	van	het	bureau	is	echter	wel	een	start	investering	
nodig.
Mogelijke initiatiefnemers:

Ministerie van LNV •
Ministerie van VROM •
Houtproducenten •
Bedrijfsleven (afnemers van hout) •

Ontwikkelen van criteria voor beoordeling van duurzaam bosbeheer.
Een lijst met criteria over wat wel en niet duurzaam bosbeheer is wordt opgesteld. 

Biomassa productie
Biomassa Stroomlijn is de grootste biomassaproducent van Nederland. Hoofdactiviteit is de inname, bewerking, op- en overslag 
en transport van vers houtchips ten behoeve van energiecentrales. Deze zetten het hout om in groene stroom. Geregeld is er 
negatieve aandacht geweest voor biomassa productie; een product als palmolie concurreert met voedselproductie waardoor 
voedselprijzen stijgen. Essent heeft om zichzelf te verzekeren dat gebruikte biomassa een duurzame oorsprong heeft, het ‘Green 
Gold Label’ ontwikkelt. Dit label, nu in eigendom van een onafhankelijke stichting, wordt toegekend aan biomassa dat duurzaam 
wordt geproduceerd, verwerkt, getransporteerd en uiteindelijk tot energie is omgezet.
Biomassa Stroomlijn maakt alleen gebruik van duurzame biomassa uit zowel plantsoenen (versnippert snoeihout), productie en 
natuurbossen (wortel en kruin hout). Hierdoor kunnen zij hun klanten de zekerheid van het Green Gold Label geven. Plantsoenen 
hebben	echter	geen	duurzaamheidcertificaat,	maar	een	duurzaamheidchecklist	in	combinatie	met	een	uitgebreid	‘track	and	trace’	
systeem geeft genoeg zekerheid over de oorsprong en de duurzaamheid van het snoeihout hieruit. Voor bossen wil het bedrijf 
liefst	alleen	gebruik	maken	van	gecertificeerde	bossen.	Aangezien	echter	maar	40%	van	het	Nederlandse	bos	FSC	gecertificeerd	
is moeten zij nu vaak controleren of het beheer wel duurzaam is. Een nieuw label, PEFC, kan uitkomst bieden als het totale 
percentage	gecertificeerd	bos	hierdoor	toeneemt.	
Bron: Dhr. T. Beeks van Biomassa Stroomlijn (voor meer informatie zie www.biomassastroomlijn.nl)
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13. Effectieve regels: 

       helderheid, systematiek en eenvoud staan centraal

De huidige wet- en regelgeving op het gebied van bos heeft zijn oorsprong in de situatie van begin 20ste eeuw (Boswet) en 
in de recente natuurbeschermingswetgeving (Flora- en Faunawet). Een effectief beheer van bos in een stedelijke 
samenleving stelt nieuwe eisen. De bescherming van het bos tegen ongewilde rode gebruiksfuncties is alleen maar 
belangrijker geworden. De Boswet zou samen met de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening moet helpen een 
basisbescherming te bieden.

In het gebruik van bos loopt de beheerder juist weer aan tegen allerlei beperkingen die niet altijd als redelijk worden 
ervaren.	Met	name	de	houtoogst	conflicteert	met	diverse	regels:

Subsidielijn. De provincies werken hard aan de herziening van Programma Beheer. Ze werken aan een eenvoudig  •
systeem, waarbij subsidies gemakkelijker kunnen worden uitgekeerd en kwaliteit kan worden gecontroleerd: eenduidig 
en eenvoudig. De verwachting is dat dit nieuwe systeem geen belemmeringen meer op zal werpen voor houtoogst.
Juridische lijn. De huidige Flora- en Faunawet en Boswet worden op korte termijn geëvalueerd. Dit biedt kansen om  •
nieuwe werkwijzen op te nemen. De huidige FF-wet maakt het uitvoeren van beheerswerk onnodig lastig, de wet is 
gebaseerd op het voorzorgprincipe wat niet altijd goed werkbaar is. Door het Bosschap is een gedragscode opgesteld, 
maar deze werkt volgens uitvoerders te beperkend. De sector geeft aan dat regelgeving noodzakelijk is en dat deze 
altijd helder moet zijn met een duidelijke systematiek. Daarbij geldt; hoe eenvoudiger de regelgeving hoe lager de 
implementatie kosten voor zowel overheden als bedrijfsleven.
Communicatie. Naast regelgeving is ook de maatschappelijke weerstand tegen het kappen van bomen een belangrijke  •
factor om rekening mee te houden. Burgers hebben in Nederland veel mogelijkheden om protest aan te tekenen. 
Duidelijk communiceren lost al heel veel problemen op. Door burgers vanaf de start van een project mee te nemen in 
de ontwikkelingen en te betrekken bij beheersmaatregelen is de kans op protesten kleiner.
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Op de agenda tot 2020

Goede communicatieprogramma’s onlosmakelijk onderdeel maken van houtoogst.
Duidelijk en tijdig communiceren van beheer kan protest helpen voorkomen.
Mogelijke initiatiefnemers:

Boseigenaren en Terreinbeheerders •
Provincies •
Gemeenten •

Bij integratie NB wet, Boswet en FF wet aandacht hebben voor de dubbele borging van het bos.
De basisbescherming moet onverminderd goed zijn, maar de bewegingsvrijheid van de beheerder moet 
groter worden om gewenste economische en maatschappelijke activiteiten te laten plaatsvinden. 

Boswet
Vermindering van regels en wetten is al menig jaar een streven voor de overheid, zo ook van het huidige kabinet. Ook in de boswereld klinkt 
duidelijk de roep om minder- en meer eenduidiger regels.  De huidige Boswet bijvoorbeeld wordt door veel mensen gezien als een heldere,  
relatief eenvoudige wet met een duidelijke systematiek. Toch bevat ook deze wet onduidelijkheden; de Linde en Kastanje vallen merkwaardig 
genoeg buiten de Boswet. Waarom wordt de Boswet niet van toepassing verklaart voor alle boomsoorten? Het versimpelt de wet en vermindert 
de uitzonderingssituaties.
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Deelnemende partijen

De Agenda is tot stand gekomen door bijdrage van de volgende personen:

Dhr. Kees Boon  Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)
Dhr. Henk Wijkhuisen  ANWB
Dhr. Walter Kooy  Boerderij en Landschap
Dhr. G. Hop   Boeve & Hop Houthandel B.V.
Dhr. George Borgman  Borgman Beheer Advies
Dhr. Jos Jansen  Bosschap
Mevr. Evelien Verbij  Bosschap
Mevr. Jenny Berendes  EnergieNed
Dhr. Joost Kingma  Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
Dhr. Willem de Beaufort Federatie Particulier Grondbezit / Probos
Mevr. Janine Pijl  Geldersch Landschap
Dhr. Jeroen Huneker  Inter Provinciaal Overleg (IPO)
Dhr. B. van Konijnenberg Kon. Vereniging Nederlandse Papier en Kartonfabrieken
Mevr. Roos van Doorn  Larenstein
Mevr. Francis Schennink  Mens en Bos adviesbureau
Mevr. Irma Tems  Ministerie van EZ
Dhr. Hans Kampf  Ministerie van LNV
Dhr. Gerard Grimberg  Ministerie van LNV, Directie Kennis
Mevr. Marleen van den  Ham Ministerie van LNV, Directie Natuur
Mevr. Carin Hobbelen  Ministerie van LNV, Directie Natuur
Dhr. Cor von Meijenfeldt Ministerie van LNV, Directie Natuur
Dhr. Jan Rietema  Ministerie van LNV, Directie Natuur
Dhr. Bas Clabbers  Ministerie van LNV, Directie Platteland
Dhr. Ivo Mulder  Nationaal Groenfonds
Mevr. Ingrid Stevelink  Nationaal Groenfonds
Mevr. G.M. van der Vliet  Nationaal Groenfonds
Dhr. Theunis Jacob Slob Natuurlijk Platteland Nederland
Dhr. Jan van Leeuwen  Nederlandse Bond van Boomkwekers
Dhr. Frank Klement  Nederlandse Vereniging van Rentmeesters /    
    Eelerwoude
Dhr. Rijk van Oostenbrugge Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Dhr. Nico Leek  Platform Hout in Nederland

Dhr. Patrick Jansen  Probos
Dhr. Meino Lumkes  Provincie Drenthe
Mevr. Bea Claessens  Provincie Gelderland
Dhr. Lex Hoefnagels  Provincie Limburg
Dhr. Leon Janssen  Provincie Limburg
Dhr. Peter Vleugels  Provincie Limburg
Mevr. Debbie Kamphuis  Staatsbosbeheer
Dhr. Wim Lammers  Staatsbosbeheer
Mevr. Marloes Mennen  Staatsbosbeheer
Dhr. Sander Wijdeven  Staatsbosbeheer
Dhr. Peter Dirksen  Stichting Nationale Boomfeestdag
Dhr. Emile Bruls  Stichting recreatie
Dhr. Serdar Köker  Stichting TEMA-NL
Dhr. Arno Willems  Unie van bosgroepen
Mevr. Corry van Zwienen Van Zwienen Rondhout
Mevr. Alette Getz-Smeenk Veiligheids Regio Noord- en Oost-Gelderland
Dhr. Lex Hoefsloot  Vereniging Kleine Kernen
Dhr. Jan den Ouden  Wageningen Universiteit
Dhr. Martijn van Wijk  Wageningen Universiteit
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