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Klimaatakkoord: Bos-klimaat pilots als start

Totaal Nederland: -49% emissies in 2030 tov 1990. (~100 
miljoen ton CO2) 

Totaal landgebruik: 1.5 miljoen ton CO2/j in 2030. Waarvan 
in bos, natuur, hout: 0.6 miljoen ton CO2. 



Klimaat Slim Bosbeheer

in 2015 gelanceerd hele EU tijdens COP21.  

 Richt zich op mitigatie door de 
hele keten

 Combineert dit met adaptatie
aan klimaatverandering

 Richt zich op behoud en 
versterken van de groei voor
alle producten en diensten

● Kijkt heel goed naar
lokale omstandigheden, 
past maatregelen aan

● Breed scala aan
maatregelen
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Goed kijken naar de lokale situatie
we eten vooral de investeringen uit het verleden

Zwarte den, Gem Boxmeer 



Wat hebben we 
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- Behoorlijk wat ouder wordend grove dennen bos
- Soms met redelijke verjonging, vaak niet. 
- Versnipperd eigendom, maar ook enkele grotere spelers: 

SBB, landschap, gemeenten, bosgroep

- Verdroogd
- N depositie, voortgaande verzuring
- Soms met redelijk vochtleverend vermogen (leem)  

- Netto bosareaal verlies (compensatie regel !) 
- Afnemende groei
- Biodiversiteit matig (sommige soorten beter door meer

dood hout)
- Uitkap beheer 
- weinig doen





Het doel van de pilots in 2018 is 

● Demo en uitvoeren !! Laten zien en communiceren 

● Na 2018: verder in klimaatakkoord 

 de gereedschapskist klimaatslim bosbeheer te 
vullen met pilots ter versterking van de 
klimaatmitigatie dmv de Nederlandse bos en 
houtketen; 

 tevens een basis leggende voor de Klimaattafel 
‘Landgebruik’ binnen het Klimaatakkoord. 
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Bos-klimaat pilots ‘klimaat slim bosbeheer’



De pilots bouwen voort op opgedane kennis uit het 
verleden; allen vallend onder ‘Klimaatslim 
bosbeheer’. 

Nieuwe opgedane ervaring en lering over o.a. 
technische en economische haalbaarheid wordt in 
de gereedschapskist verwerkt. 

Hiermee wordt een basis gelegd voor grotere uitrol 
in vervolgjaren. 

 pilots 2018 zijn sterk op uitvoeren gericht met 
daarnaast onderdelen als monitoring, rapportage 
vereisten LULUCF en communicatie.  
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Voorbeeld
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Bestaand bos: 

onderplanten waar we 

niet tevreden zijn met 

huidige opstand

Gem Venray, foto GJ Nabuurs 
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Gericht op 

kwaliteit en 

verbetering van 

de keten

Foto: Etienne Thomassen 
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Combi’s met allerlei vormen van landbouw
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Biomassa/hout uit landschap

 Populierenlandschap. Niet alleen oogst. Ook investeren
in verrijking
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Foto: gjnabuurs



Ruimtelijk hele duidelijke keuzes maken; 

soms kiezen voor strikte reservaten

14



Op de A15: houtskeletbouw
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Tiny house in combi met bosaanleg
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Gebruik Rassenlijst materiaal !
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Communicatie
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Samenvattend

 Nederlands bos-hout-natuur: kleine bijdrage, maar wel
belangrijk ook voor grondstoffen voor bioeconomie, 
biodiversiteit, waterberging. 

 Begonnen: 1 juni 2018. Brede coalitie; Start ziet er goed
uit, veel enthousiasme. 

 Vervolg 2019: richten ook op brede uitrol daarna. 
(juridisch/planologische mogelijkheden, SNL 
aanpassingen, PAS..)  

 Diversiteit in beheer

 Actiever het bos aanpassen aan klimaatverandering
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Gemeenten

 Belangrijke regionale trekkers ! 

 50,000 ha !

 Meer pilots in 2019

 Revitalisering: verbeterde bodems

 Combi’s met bosuitbreiding, waterberging

 Stoppen ontbossing !!

 Regionale biomassa ketens

 Lokaal communiceren
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Aan de slag ! 

Gert-jan.nabuurs@wur.nl


