
 

 

‘Klimaatslim bos, natuur en landschap’  bijeenkomst 5 december 2019 

 

De VBNE neemt deel aan de Klimaattafel Landbouw waar klimaatmaatregelen voor bos, bomen en 

natuur zijn besproken. Het gaat om vier categorieën maatregelen: voorkomen van ontbossing, 

vergroten van de vastlegging van koolstof in bos- en natuurterreinen door ander beheer (ook in natte 

ecosytemen als moeras, veen en kust), vergroten van het areaal bos en natuur en tot slot versterken 

van koolstofvastlegging in de keten.  

Dit project is onderdeel van de bos-natuur-hout klimaat pilots getrokken door Wageningen 

Environmental Research. De pilots zijn gericht op uitvoering, testen en kennis vastleggen en 

verspreiden door middel van een Gereedschapskist. In 2019 is er een vervolg gegeven aan het 

project middels een hernieuwde subsidieverstrekking. Hierdoor kan een aantal pilots door blijven 

lopen en is er een aantal nieuwe pilots van start gegaan. Alle aanleiding om voor het eind van het 

projectjaar het net op te halen. Hoe verloopt het project, wat is er tot nu toe gebeurd, wat zijn de 

uitdagingen en wat zijn de te verwachten vervolgstappen? 

Functieverandering door de eeuwen heen 

Op 5 december jl organiseerden VBNE, FPG en WUR gezamenlijk de bijeenkomst op Landgoed 

Oostbroek, het statige landhuis en hoofdkantoor van Utrechts Landschap (UL). Hendrike Geessink 

van UL start met een korte beschrijving van de geschiedenis van het landhuis, inclusief al haar 

functieveranderingen door de eeuwen heen, hoe passend. Utrechts Landschap wil er nu een centrum 

voor natuur en landschap in Utrecht zijn. 

Klimaatslim nieuw bos in de provincie Utrecht- een verkennende studie in het Kromme Rijngebied en  
de veenweide; door Hendrike Geessink (Utrechts Landschap) 
Hendrike Geessink presenteert als eerste en informeert over het verloop van de verkennende studie 

waar Utrechts Landschap nu mee bezig is. Terwijl de provincie Utrecht werkte aan de omgevingsvisie 

en net startte met de bosvisie, brak de maatschappelijke kap- en bosdiscussie los. De provincie 

Utrecht heeft met waardevolle open landschappen, Unesco status van de Waterlinie, haar 

waardering voor uitzicht en zichtassen, maar beperkte mogelijkheden voor nieuw bos. Daarnaast 

heeft UL al langer de wens te kijken wat potentie voor bos in Kromme Rijngebied is.  

De combinatie van thema’s heeft ertoe geleid een verkenning te starten naar de mogelijkheden voor 

aanleg van nieuw klimaatslimbos in veenweidegebied en op rivierklei (Kromme Rijngebied) in de 

provincie Utrecht. Bij de Bosgroep Midden liggen de onderzoeksvragen nu voor; eerst kijken naar 

fysische omstandigheden; bodem, grondwater als bureau-onderzoek. Dan selectiecriteria voor 

boslocaties opstellen, keuze voor bostype, hoe groot moet het bos zijn. En een realisatiestrategie 

maken, ook voor eventueel verwerving van gronden (door het UL) en aanzet tot functieverandering. 

De focus van Utrechts Landschap ligt nu vooral verkenning; aanplant van bos zegt Geessink zal 

probleem niet zijn, de uitdaging is vooral functieverandering. 

Desgevraagd antwoordt Henrike Geessink wie landschapskwaliteit meet dat UL dat doet en ook de 

provincie Utrecht. Anne Reichgelt vult aan dat dit een hele relevante vraag is, ook voor de rest van 

Nederland. 

Op systeemniveau wordt gekeken naar de realisatie van nieuw bos voor een groot oppervlak zoals UL 

bepleit. Niet een plukje bomen hier of daar maar bossen, daarom heet het Klimaatslim bos.  



Onder aanwezigen wordt opgemerkt dat in de jaren ’80 dezelfde problematiek speelde en vraagt of 

er wel gekeken wordt naar die oplossingen. Geessink geeft aan dat er op een nieuwe manier 

tegenaan gekeken kan worden, maar de ideeën van vroeger meenemen naar de toekomst is zeker 

interessant. 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Koolstof vastleggen in kwelders kansen en mogelijkheden in het Blue Carbon project door Helga 
van der Jagt (Bureau Waardenburg) 
Heldga van der Jagt van Bureau Waardenburg sprak vervolgens over een geheel andere wijze CO2 

vast te leggen. Hoe kunnen kwelders deel van die CO2 uitstoot reduceren of opvangen? Onze 

mariene ecosystemen slaan namelijk heel efficiënt CO2 op, zoals in oceanen. Het Blue Carbon project 

doet onderzoek naar de potentie om koolstof vast te leggen in kwelders. Kwelders zijn een 

dynamisch systeem dat is ingesloten tussen de dijken en de zee, in Nederland goed voor ongeveer 

10.000 ha. Het areaal kwelders is, ook bij uitbreiding, ten opzichte van bos dus vrij beperkt. De 

kansen tot vastlegging echter zijn aanzienlijk en zouden per oppervlakte-eenheid groter kunnen zijn 

dan bos. Dit geldt alleen voor zoutwater-kwelders en is gebaseerd op op literatuurstudies en cijfers 

uit de VS. In Nederland wordt nu veldonderzoek gedaan en dat wijst in de richting van uitkomsten 

van gelijke ordegrootte. Zoetwater-kwelders stoten daarentegen meer broeikasgas uit dan op te 

nemen, alhoewel daarover nog discussie bestaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariene systemen staan stevig onder druk, daar wordt wel aan gewerkt, maar blijft ontzettend 

belangrijk. Zo zijn er bij goed onderhouden kwelders bijvoorbeeld bijna geen dijkdoorbraken. 

Kwelders blijven verder steeds meer koolstof opnemen, al was het maar omdat de zeespiegel 1 cm 

per jaar stijgt (ordegrootte), zo constateert van der Jagt. En om een idee te krijgen bij de getallen in 



het onderzoek, stelt ze dat de CO2-opslag in 1 ha kwelder gelijk staat aan de uitstoot van ongeveer 

200 keer naar Parijs vliegen. 

Als onderdeel van het Blue Carbon project wordt gekeken naar de haalbaarheid van het uitbreiden 

van het kwelderareaal specifiek, om de koolstofopslagcapaciteit te kunnen vergroten. Er zijn ter 

vergelijking ook metingen van andere natuurtypen bruikbaar. Het product van dit onderzoek is 

uiteindelijk, wat zijn de meest kansrijke projecten op aan te haken? Er is een Blue Carbon 

kansenkaart in ontwikkeling voor Nederland, die inzichtelijk maakt waar extra kansen voor nieuwe 

gebieden liggen. Waddenzee en Zeeland locaties worden bestudeert, waarbij gezocht wordt naar 

win-win situaties en de mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande monitoring.  

 

De Green Deal Nationale Koolstofmarkt wordt in kaart gebracht in het onderzoek, als mogelijkheid te 

handelen in koolstofcertificaten, waarbij vraag is of we dan afgaan van de huidige financiering. Van 

der Jagt bespreekt het processchema en benadrukt dat nu nog niet duidelijk is of dit systeem 

inderdaad het gewenste resultaat zal hebben in de praktijk. Wie ‘marktleider’ zou moeten zijn is dus 

nog te vroeg om te overwegen.  

Bureau Waardenburg levert eind 2019 de concepten voor de Blue Carbon kansenkaart, de 

rapportage Peazermerlannen (Waddengebied) en de modellering Zuid Beveland op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Meer bomen en bos in het landschap van Gelderland- voorbeeldprojecten in samenwerking met 
Landschapsbeheer Gelderland door Joyce Penninkhof (Probos)  
Joyce Penninkhof geeft een presentatie over de samenwerking tussen Probos en Landschapsbeheer 
Gelderland, waarbij ze samen naar slimme functiecombinaties kijken, om ondanks dat grond schaars 
is en de behoefte aan bos groot toch tot realisatie te komen in de provincie Gelderland. Zij zien op 
korte termijn kansen om meer robuustere aanplant te realiseren in combinatie met andere 
maatschappelijke functies. Voorbeelden van die combinaties zijn: 

1. Circulaire, natuur-inclusieve landbouw (is iets anders dan agroforestry) 
2. Klimaatbuffers, waarmee de waterhuishouding versterkt en nieuwe natuur aangelegd kan 

worden. Nu veel graslanden in waterberging, onderhoud kost geld en weinig onder water 
uiteindelijk, dat kan anders. Zoals omgekeerde rabatten op Twickel en in Noord Brabant het korte 
omloopbos, waarbij snippers gebruikt worden in kalverenstallen, dan is er dubbelfunctie van 
elzenaanplant. 

3. Beplantingen langs infrastructuur (wegen en paden); biodiversiteit kan veel betekenen langs 
wegen, ook is landschappelijke inpassing beter. In dit project niet 1 rij bomen, maar juist iets 
robuusters. 

4. Beplantingen op recreatieterreinen, bij Green Key aansluiten, of een doolhof in beplanting 
maken, dus nieuwe functies bedenken. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Doel is met dit project te komen tot aanplant van in totaal 4 hectare en gaandeweg ‘best practices’ 
op te doen en functiecombinaties te testen. Daartoe zijn oproepen voor pilotlocaties gedaan en dat 
levert na selectie van vooral nieuwe projecten, dus geen omvormingen, 2,5 ha op die voor aanplant 
geschikt is. Probos ervaart veel interesse op de oproep, wel vaak voor de lange termijn. Er zijn talrijke 
positieve reacties van particulieren en zij kunnen ook makkelijk schakelen in deze. De samenwerking 
tussen SLG en Probos werkt verder heel goed; projecten kunnen tussenbeide verschoven worden. 
Vanuit agrariërs is nog niet veel interesse, dat zal zeker te maken hebben met waardedaling van de 
grond bij omvorming. De ambities lijken laag met realisatie van 4 ha zo legt Penninkhof uit, maar het 
is een eerste oefening, vooral om te kijken of het lukt functiecombinaties te realiseren. 

Tenslotte sprak Joyce Penninkhof over de mogelijkheid dat aanvullend op bestaande 
subsidieregelingen, mits er geen andere financiering mogelijk is, kleine landschapselementen in 
aanmerking komen voor 75% subsidie, via de route van Landschapsbeheer Gelderland. De gronden 
mogen in ieder geval niet in de GNN liggen. Kansen dus voor subsidie van landschapselementen op 
landbouwgrond, maar niet voor functieverandering. Daarover werd opgemerkt dat het dan mogelijk 
slechts gaat over tijdelijke landschapselementen. 

 



De Nationale Bossenstrategie en het Klimaatakkoord- toelichting op de inbreng van de sector bos en 
natuur door Anne Reichgelt (VBNE) 
Anne Reichgelt zei als dagvoorzitter al eerder in de ochtend ‘Eerst de jassen en de schoenen, dan 
maak ik straks de kapstok’.  

Het onderdeel Landbouw en Landgebruik uit het Klimaatakkoord levert 10 maatregelen voor Bomen, 
Bos en Natuur op (BBN). En in deze presentatie van de Nationale Bossenstrategie komen inderdaad 
alle onderdelen samen, de kapstok. 

 

Reichgelt zegt ‘We moeten nu als sector zorgen dat het een strategie wordt en geen hype of doekje 
voor het bloeden.’ VBNE is aan de slag en vormt samen met leden een taskforce Bossenstrategie; 
zorgen voor gezamenlijk verhaal. 

Aan het eind van deze ochtend volgt een afsluitende rondvraag onder de aanwezigen. 

Op de vraag in welke mate VBNE ‘werkelijk’ opkomt voor het bos (nb Natuurbos is alleen bos met 
complete dichte kringloop, maar niet volgens huidige maatstaven) antwoordt Reichgelt dat VBNE 
oproept tot meer grote aaneengesloten boskernen, dat moet ook in de bossenstrategie komen. Er is 
wel de wil, maar dat natuurbos kost veel maatschappelijk geld, zo vult iemand aan. De discussie moet 
nu over het klimaat zijn, we moeten samen het maximale halen uit bos, dus 2 of 3 doelen en niet alle 
doelen.  

Het idee wordt geopperd bij de bossenstrategie ook aansluiting te zoeken bij de ons omringende 
landen: bij Duitsland en België. En op de vraag wat klimaatslim bos eigenlijk is antwoordt Reichgelt 
dat dat de mate is waarin het bos CO2 vast weet te leggen en of er sprake is van klimaatmitigatie of 
adaptatie. Hierop kun je inspelen door behoudt van veerkracht van bestaand bos, ga dus mengen van 
bos. Je kunt echter niet sturen is de conclusie, dat is een keuze van de eigenaar.  

 



Ter afronding een paar tips van de deelnemers; Gebruik de gereedschapskist Klimaatslim Bos- en 
Natuurbeheer, deze is zeer praktisch! Laat een game ontwikkelen door Henriëtte Dekkers (LNV) voor 
de bossenstrategie en het afwegingskader bos-natuur. Zo kun je je doelgroep bereiken en het 
inzichtelijk maken. En check deze website voor meer informatie over de Green Deal koolstofmarkt. -
https://nationaleco2markt.nl/ 

Na de interessante presentaties en boeiende discussies was er onder het genot van een heerlijke 
lunch plenty stof tot napraten met elkaar in de tuinkamer van Utrechts Landschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bijeenkomst is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘Klimaatenveloppe Klimaatslim Bos, Natuur 

en Hout’. 

Bron; foto’s zijn uit de bijbehorende gepubliceerde presentaties of tijdens de bijeenkomst gemaakt. 


