
Het Klimaatakkoord en 

de Bossenstrategie

Door Anne Reichgelt, adviseur beheerpraktijk 
Bijeenkomst klimaatslim bos, natuur en landschap, 5 december 2019



De VBNE zet zich in voor 
het professioneel beheer 
van bos en natuur

www.vbne.nl
info@vbne.nl
0343-745250
@VBNE_

http://www.vbne.nl/
mailto:info@vbne.nl




1. Glastuinbouw
2. Veehouderij
3. Slim landgebruik

a. Veenweiden
b. Landbouwbodems
c. Bos, bomen en 

natuur





10 klimaatmaatregelen in bomen, bos
en natuur (BBN)
• Voorkom ontbossing en handhaaf compensatiebeginsel

• Nieuw groen in steden, langs infrastructuur of als landschapselementen/herstel van 
landschappelijke structuren

• Klimaatslimmer beheer van bos, natuur en landschap

• Agroforestry

• Uitbreiding bosareaal

• Uitbreiding kwelderareaal/ophoging van kwelders

• Meer gebruik van hout in de bouw en de GWW

• Anti-verdrogingsmaatregelen en extra vernatting in en rond natuurterreinen

• Klimaatslimme en versnelde realisatie van het NNN

• Optimalisatie PAS-maatregelen



We zijn aan de slag!





Klimaatmanifest particuliere
landgoederen
Initiatief van FPG, Soil 4U en de Bosgroepen

• Verbetering van bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid door kringlooplandbouw te bevorderen.

• Vergroting biodiversiteit, bijvoorbeeld door aanplant heggen en hagen.

• Maatregelen voor een robuust watersysteem, zoals waterberging en –opslagcapaciteit van de bodem.

• Klimaatbestendig bosbeheer & CO2 vastlegging door aanpassen bosbeheer, zoals creëren van gemengde 
opstanden, door keuze voor klimaatrobuuste boomsoorten en door aanplant van bomen.

• Landbouw, bijvoorbeeld door ontwikkelen van kringlooplandbouw op de percelen in eigen beheer, en 
tevens ontwikkelen van trajecten met onze pachters voor verduurzaming.

• Fondsvorming en ontwikkelen van andere mogelijkheden om deze maatregelen te financieren.

• Een levende verbinding mens-natuur realiseren door kwaliteitsrecreatie, -beleving om gezondheid- en 
welzijn te bevorderen.



Waarom een

bossenstrategie?

• keuzes/dilemma’s

• klimaatbeleid

• internationale biodiversiteit

• duurzame houtketen



Wanneer?

• Op 20 & 22 november waren 1e stakeholderbijeenkomsten 
van LNV en IPO over doelen & ambities

• Begin 2020 2e stakeholderbijeenkomsten over instrumenten



Wat doet de VBNE?

• Samen met de 6 leden, de Unie van Bosgroepen, de AVIH en 
met advies van de WUR, vormen we de Taskforce 
Bossenstrategie

• De 6 leden zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
LandschappenNL, Federatie Particulier Grondbezit, 
Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten

• Samen ruim 460.000 ha bos en natuur in Nederland (11% 
van NL)



Wat vindt de Taskforce Bossenstrategie?
Deel 1: Doelen en ambities*

1. Voorkom ontbossing

2. Breidt het bestaande bos uit: 10% bos erbij

3. Verhoog de veerkracht van het bestaande bos

4. Versterk de biodiversiteit

5. Stimuleer een duurzame houtketen

6. Waarborg de recreatiefunctie van het bos

7. Maak de strategie langjarig & integraal

*Deel 2 gaat over instrumenten en financiering 



Bos versus natuur



Uitkap versus ander bosbeheer



Meer info:

www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer
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