
Klimaatslim bos- en natuurbeheer 

Zoeken naar een nieuwe balans tussen groei en oogst in een weerbaar bos 

 

Dat bos een belangrijke rol speelt in het klimaatdebat is de afgelopen maanden wel duidelijk 

geworden. Voor- en tegenstanders van houtoogst rolden in de media over elkaar heen. Voor 

beheerders is het in de praktijk dan ook steeds meer de vraag: moet ik oogsten en het hout gebruiken 

als alternatieve brandstof of houtproduct? Of moet het bos juist blijven groeien en daarmee CO₂ 

blijven opnemen? En wat doen we na de droogte van 2018 met de dode lariks en de kwijnende eiken? 

Om deze ingewikkelde dilemma’s draaide de afgelopen twee jaar het project klimaatslim bos- en 

natuurbeheer. Op 26 juni presenteerden onderzoekers hun resultaten en een praktische 

gereedschapskist voor beheerders. 

 

 

Het is een bijzondere dag om het over klimaatslim bos- en natuurbeheer te hebben. De temperatuur 

komt voor de derde dag achter elkaar boven de dertig graden uit en gisteren lekte delen van het 

langverwachte klimaatakkoord uit. Daarin staat allerlei nieuw beleid om aan de klimaatdoelstellingen 

te gaan voldoen. Er is lang aan gewerkt via zogenaamde klimaattafels, vertelt dagvoorzitter Dianne 

Nijland van de VBNE. Zelf zat ze namens de terreinbeheerders aan de klimaattafel landbouw en 

landgebruik. Deze tafel kreeg de opdracht om maatregelen te bedenken en uit te testen waarmee in 

2030 0,63 miljoen ton CO₂ per jaar extra in bos en natuur vastgelegd wordt ten opzichte van de 

huidige 1,5 miljoen ton die bos en natuur nu al jaarlijks vastleggen. Dianne Nijland: “Dat heeft 

geresulteerd in een lijst van tien maatregelen die erop neer komen dat we ontbossing moeten 

voorkomen, dat we meer bomen moeten hebben, meer CO₂ moeten vastleggen in de keten en een 

ander en beter bosbeheer moeten gaan voeren. En het klopt dat de laatste tijd veel te doen is over 

ontbossing in Nederland omwille van natuurdoelstellingen. Die spanning wil het kabinet gaan 

oplossen in een aparte bossenstrategie. Voor u als beheerders is het dus nu de vraag: hoe ziet een 

klimaatslim bos er uit en hoe beheer je zo’n bos?” 

 

Tien klimaatmaatregelen in het Klimaatakkoord 

• 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 

 



 

Mart Jan Schelhaas heeft de afgelopen twee jaar een project geleid waarin is onderzocht wat dit voor 

het bosbeheer zou kunnen betekenen. Want er zijn nogal wat relaties tussen CO₂ en bosbeheer. Het 

belangrijkste is natuurlijk dat bos CO₂ kan opslaan. Zolang een bos groeit, slaat het CO₂ op, en daar 

kun je alleen maar blij mee zijn omdat het daarmee direct bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. 

Ook de bodem kan veel CO₂ opslaan, dus zolang die ongeroerd blijft, is het een prachtige 

koolstofvoorraad. Maar zodra het hout dat dit bos oplevert weer verbrandt, of verteert, geeft het 

bos weer CO₂ af aan de atmosfeer. De uitdaging is nu om het CO₂ zolang mogelijk vast te houden in 

het bos. Bijvoorbeeld door de oogst uit te stellen, door bossen beter te laten groeien of door de 

houtproducten een zo lang mogelijk ‘leven’ te geven. 

 

 

 

In het ideale bos, zo stelt Schelhaas, combineer je dit allemaal, maar dat is in de praktijk nauwelijks 

mogelijk. “We streven dus naar een suboptimaal bos en dat begint in ieder geval met gezond 

groeiend bos. Daarin probeer je als beheerder een balans te vinden tussen groei en oogst. De oogst 

probeer je zo duurzaam mogelijk in te zetten. En heel belangrijk: we moeten proberen de risico’s in 

het bos zo veel mogelijk zien te beperken. Je wil niet dat een bos in een keer getroffen wordt door 

een storm of een ziekte en we het hele bos kwijt zijn. We zullen dus moeten gaan mengen in soorten 

om daarmee deze risico’s te spreiden.” 

 



De vraag is alleen hoe je dat als bosbeheerder praktisch gezien kan doen. Om ze daar een handje bij 

te helpen, hebben Schelhaas en zijn collega’s een gereedschapskist samengesteld met goede 

projectvoorbeelden. De gereedschapskist is te vinden op 

www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer. “Het is een verzameling projecten waarin we gekeken 

hebben hoe maatregelen uitpakken in de praktijk, maar we hebben ook gerekend. Zo hebben we 

bijvoorbeeld onderzocht hoeveel een perceel Douglas kan opslaan aan CO₂ als je dit regelmatig oogst 

in vergelijking met het laten doorgroeien. Dan blijkt dat je Douglas juist beter wat langer kan laten 

doorgroeien in plaats van te oogsten. Bij beuk valt dat juist andersom uit. De voorbeelden maken je 

als bosbeheerder bewust hoe je naar de klimaatfuncties van bestaand bos, maar ook van nieuw bos 

kunt kijken. We hopen dat het beheerders helpt om daarmee beheerbeslissingen te nemen die 

gunstig uitpakken voor het klimaat en zo bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.” 

 

 

 

Om het nog een stuk praktischer te maken vertelt Gerard Koopmans van de Bosgroepen hoe je bos 

klimaatslim kunt inrichten. Dat begint wat hem betreft bij de constatering dat het droger en heter 

wordt en dat er vaker stormen voorkomen. “Dat betekent dat er meer bosbrandgevaar is, vaker 

verdroging gaat plaatsvinden, insecten en schimmels meer kans hebben om bomen aan te tasten, en 

uiteindelijk de groei en vitaliteit zullen afnemen. Je bos moet hier tegen bestand zijn en dat doe je 

door een veerkrachtig en weerbaar bos te maken met voldoende menging van soorten en voldoende 

compartimentering om bosbranden tegen te gaan. Deels is dat misschien niets nieuws, en is het 

pleidooi voor een weerbaar bos oude wijn in nieuwe zakken, maar ik heb de indruk dat we het in de 

praktijk de laatste decennia een beetje vergeten zijn. Dus klimaatslim bosbeheer houdt in dat je weer 

aandacht geeft aan een goede (dunnings-)infrastructuur en een gezonde bodem. Wellicht aangevuld 

met het toedienen van steenmeel om de negatieve effecten van de verzuring tegen te gaan. Menging 

http://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer


met loofhout is noodzakelijk en kan alleen met goede, en vaak ook kostbare wildbescherming zoals 

rasters of kokers. Kaalkap is uiteraard uit den boze, dus zijn de T-bomen aanpak of QD-methode 

goede methoden die een individuele benadering van bomen voorstaat. Onderplanten hoort daar bij 

en waarom niet eens kiezen voor plataan, winterlinde, tulpenboom, notenboom of peervormige 

lijsterbes? Misschien zijn dat wel heel goede soorten die bestand zijn tegen de nieuwe 

klimaatomstandigheden.” 

 

 

 

En zoals je bossen weerbaarder kunt maken, zo kun je ook aan de slag in het landschap. Want bij 

klimaat en CO₂-opslag en biomassa denken de meesten meteen aan bos. Onterecht, zegt Martijn 

Boosten van Probos. In Nederland hebben we bijvoorbeeld 94.000 hectare aan 

landschapselementen, samen goed voor 2,1 miljoen bomen. Probleem volgens Boosten is dat de 

kwaliteit flink te wensen over laat en dat het beheer ervan vaak onderbelicht blijft. Terwijl ook 

landschapselementen te maken krijgen met gevolgen van klimaatverandering zoals drogere zomers, 

meer en nieuwe ziekten en plagen, meer stormrisico en ook meer neerslagextremen. 

Landschapselementen moeten we dus beter beschermen en onderhouden en zouden een veel 

grotere bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen, is de overtuiging van Boosten. “Het 

onbenut potentieel aan houtchips uit landschap, zo hebben we berekend, is 143 kton per jaar. Ik 

denk dus dat we ons moeten gaan inzetten op het behoud van de bestaande landschapselementen 

om daarmee de CO₂-opslagcapaciteit te behouden. Daarnaast zouden we het totaal kunnen 

vergroten door het verbeteren van de groei en door nieuwe landschapselementen aan te planten. 

Tot slot zouden we het gebruik van producten uit landschap kunnen vergroten en daarmee fossiele 

energiebronnen vervangen.” 

Boosten komt vervolgens met een lijstje aan maatregelen waar veel beheerders van 

landschapselementen waarschijnlijk nog niet zo veel aandacht voor hebben. “Actief beheren van 

bomen, bijvoorbeeld opsnoeien, is niet alleen zinnig in een bos, maar ook in het landschap. 

Introduceer snelle groeiers, plant opengevallen plekken weer in, vergroot de diversiteit in 

soortensamenstelling, bescherm jonge aanplant tegen wild en vee en versterk de voedingstoestand 

van de bodem.” 

Dit zal niet altijd even gemakkelijk zijn, want landschapselementen staan nu eenmaal niet in het 

middelpunt van de belangstelling. Probeer daarom vooral om slimme combinaties te maken met 

andere sectoren zoals water, voedsel of landbouw. En geef het eens een fancy naam. Tiny forests en 



klimaatplantsoenen zijn opeens heel hot terwijl het niets anders zijn dan kleine bosjes. En zoek naar 

kleine stukjes grond waar eigenlijk niemand naar omkijkt. Wellicht kan het een klein en productief 

bosje worden.” 

Speciale aandacht is wel nodig voor het inzamelen van het hout. Omdat het vaak verspreide bosjes 

en lanen zijn, is de inzameling en verwerking ingewikkelder dan wanneer je oogst in een bos. Je moet 

dus werken aan de opzet van lokale en regionale inzamelketens, zegt Boosten. “Coöperatie 

Duurzame Energieketen de Baronie en Biomassalland zijn daar mooie voorbeelden van, ook 

genoemd op de site van klimaatslim bos- en natuurbeheer. Aanbieders en gebruikers van biomassa 

komen daar bij elkaar en zorgen er voor dat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Of de BOOM-

app waarop je kan aangeven als je ergens gaat oogsten of snoeien zodat anderen kunnen beoordelen 

of ze op dat moment behoefte hebben aan die biomassa.” 

Om te laten zien hoe de landschaps-aanpak in de praktijk zou kunnen werken, vertelt Boosten over 

twee voorbeeldprojecten. Voor de N347 tussen Ommen en Haaksbergen heeft Boosten berekend 

wat de bestaande voorraad is aan landschappelijke beplantingen en wat de potentiele bijgroei is. De 

conclusie was helder: met goed beheer, dus inboeten, bijplanten, menging, bemesten zou deze 

beplanting een vele grotere bijdrage kunnen leveren aan de koolstofvastlegging. Een tweede 

voorbeeld komt uit Brabant waar met het waterschap is bekeken in hoeverre je laaggelegen 

waterbergingen zou kunnen beplanten met elzen. Elzen kunnen tegen tijdelijk onder water staan en 

berekent is dat de elzenbeplanting een verwaarloosbaar effect heeft op de waterbergingscapaciteit. 

 

 

 

 


