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VERSLAG  
 Klimaatakkoord  
in de praktijk

9 december 2020 

Introductie en rol van 
de VBNE in het
klimaatakkoord 

Door Vera Dalm, directeur van VBNE, die het webinar 
voorzit. Een kleine 40 mensen volgen de bijeenkomst, 
die vanwege het coronavirus online plaatsvindt. Er zijn 3 
sprekers. Toehoorders kunnen reageren via chat.  
 
Vera Dalm: “Vandaag gaan we het hebben over het 
klimaatakkoord in de praktijk. Wat valt er te leren uit de 
klimaatpilots? De VBNE organiseert dit webinar als een 
van de activiteit in het kader van de klimaatenvelop, 
waarvoor het ministerie van LNV ons financiert. De WUR is 
coördinator van klimaatenvelop. 
Er is een woud aan overlegtafels. Zo is er een Sectortafel 
Landbouw en Landgebruik (onder voorzitter Pieter van 
Geel) en er is een Werkgroep Bos, Bomen en Natuur, die 
zich specifiek op het bosgedeelte richt. Daarnaast maken 

rijk en provincies samen de Bossenstrategie, Programma 
Natuur en Klimaatakkoord. Dat moet allemaal in elkaar 
passen.” (Dalm toont een figuur die laat zien hoe 
ambities van Bossenstrategie en het bossendeel van het 
Klimaatakkoord op elkaar ingrijpen, en soms overlappen.) 
  
“VBNE kijkt hoe we al die ambities - op natuur, 
veenweide, bos, landschapselementen en klimaatbuffers 
- kunnen realiseren, zowel in de fysieke ruimte die 
we in het landschap hebben, als met het beschikbare 
geld. De financiële bijdragen van rijk en provincies zijn 
mogelijk niet voldoende, daarom streven we naar slimme 
functiecombinaties. Bijvoorbeeld door bos te combineren 
met woningbouw. Met name het zoeken naar goede 
functiecombinaties, moet de komende jaren veel winst 
opleveren. Dit alles wordt begeleid door Klimaattafel, 
Uitvoeringstafel en werkgroepen onder de verschillende 
tafels. Mark Brunsveld en ik kunnen geïnteresseerden 
daarover meer vertellen. Maar op dit moment wil ik jullie 
niet vermoeien met al dat Haagse beleid. Laten we om te 
beginnen het moeras in gaan en horen wat onderzoekers 
daar aan broeikasgassen hebben gemeten.”•
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zijn, waarvan mitigatie (= verminderen van uitstoot) van 
broeikasgassen er slechts een is. Natuurlijk wil de terrein-
beheerder ook voldoen aan biodiversiteitdoelen.
Een belangrijke drijfveer in deze discussie is onderstaande 
figuur van Fritz en anderen. Zij deden studie naar de CO2-
balans van natte gebieden, afgezet tegen de gemiddelde 
grondwaterstand. Zij vonden dat bij een diepe grondwater-
stand de CO2-emmisies groter zijn. Dit leidt in natuurge-
bieden tot de vraag: wat gebeurt er bij zeer hoge grond-
waterstand?  Daar weten we eigenlijk heel weinig van. En 
wat gebeurt er met methaan als het water op het maaiveld 
staat? Ook daar liggen nog grote onderzoeksvragen.  
 

Natuurlijke 
klimaatbuffers – een 
meetpilot in Noord-
Nederlandse nieuwe 
moerassen
Door Bart Kruijt (WUR) 
 
Sinds afgelopen voorjaar meet Bart Kruijt, ondersteund 
door een groot team – onderzoekers, studenten, terrein-
beheerders, vrijwilligers – de natuurlijke broeikasgassen 
CO2 en CH4 in een tweetal nieuwe moerassen in Noord-
Nederland. 

Een beetje achtergrond 
Kruijt: “In gesprekken over het vernatten van natuur komt 
al snel de vraag: stoot die natte natuur niet heel veel me-
thaan uit? Immers methaan is een veel sterker broeikasgas 
dan CO2; wel 28 keer zo sterk. Die vraag kunnen we niet 
in het algemeen beantwoorden. Eerst moeten we precies 
weten hoe die systemen functioneren. Als we in moeras-
sen CO2-opname willen optimaliseren en methaanuitstoot 
beperken, moeten we maatwerk leveren. Daar komt bij dat 
de doelstellingen voor de natuurterreinen vaak veelzijdig 

Mijn collega Cor Jacobs bracht begin dit jaar een rapport 
uit waarin hij veel kennis van de methaan- en CO2-balans 
van allerlei biotopen uit de literatuur bij elkaar heeft 
gezet. Daar zie je dat er een enorme variatie is in uit-
stoot van zowel CO2 als van CH4. Ook de balans tussen die 
beide gassen kan behoorlijk variëren. (Zie figuur bovenaan 
pagina 3). 
Uit onderzoek uit 1989 bleek ook al dat de seizoensvari-
atie in CH4-uitstoot enorm kan zijn. Kortom: methaanuit-
stoot is complex en heel variabel in de tijd. Is het hope-
loos om het te meten? Nee, maar het is wel noodzakelijk 
om de processen beter te begrijpen.
Natuurgebieden nemen CO2 op uit de atmosfeer en kunnen 
daarmee klimaatdoelen bereiken. Dat vonden ook WUR-
studenten in een studie aan rietmoerassen. Ook zij zagen 
een grote variatie in jaarlijkse uitstoot dan wel opname - 
echter meestal was het opname. Die kan substantieel zijn, 
en wellicht methaanuitstoot compenseren. Dit is interes-
sant genoeg om er beter naar te kijken.”

Meetpilot in 2 nieuwe moerassen
“Dit is de aanleiding waarom vanuit verschillende richtin-
gen geroepen wordt: we moeten meer weten over me-
thaan, met name in jonge moerassen waar we vernatten. 
Natuurmonumenten heeft zich sterk gemaakt om daadwer-
kelijk te gaan meten. Ik kom uit de meethoek, en vond het 
leuk om dit te gaan doen. In wat nu volgt vertel ik wat we 
doen en wat de eerste resultaten zijn. 

?
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We meten methaan- en CO2-flux sinds juli 2020. Afwis-
selend in Polder Camphuys en De Onlanden. We gebruiken 
een meetopstelling die verplaatsbaar is. Hierdoor kunnen 
we met een systeem verschillende gebieden bekijken en 
momentopnamen maken.  
We werken veel met lokale vrijwilligers van Natuurmonu-
menten; dat werkt goed en is erg leuk. We doen ervaring 
op met het verplaatsen van de meetmast, dat kost in de 
praktijk nog best wat inspanning (een kleine dag). Ook 
moeten we om leren gaan met de energievoorziening, die 
met grijs en windstil niet altijd perfect was. 
Het meten gaat met zogenaamde eddy covariance tech-
niek, die de CO2-concentratie in de lucht meet. Dat doen 
we al 20 jaar in een dennenbos op de Veluwe. Maar sinds 
kort ook in het veenweidegebied in Friesland. Het werkt 
goed voor lange en grote dataseries. De metingen gaan tot 
100-200 meter windopwaarts.” 

Continue CO2-flux 
“De dataset die we nu hebben geeft al een goed inzicht 

van de CO2-opname van deze moerassen en de meetbare 
methaanemissie. In de figuur hieronder zie je dagelijks 
de CO2-flux op-en-neergaan. Met overdag opname (flux is 
negatief) en ‘s nachts uitstoot (flux is positief), dan is er 
geen fotosynthese. Als we uitzoomen naar een tijdserie 
waarbij we de uitstoot verrekenen met de opname zie je 
dat de fotosynthese na juli sterk afneemt en in de winter 
erg laag is. Er is geen groene vegetatie meer. 
Interessant is dat we ook warmte-uitwisseling meten, iets 
waar we tot nog toe nog niet zo over nagedacht hadden. 
Methaanflux hebben we onregelmatig gemeten, omdat de 
stroomvoorziening ons soms in de steek laat (het apparaat 
trekt veel stroom).  
Een mooie bonus is dat we ook een warmteflux meten. Je 
ziet dat moerassen warmte opnemen in water en bodem. 
In de zomer is die opslag vrij groot; nu in de winter begint 
het om te slaan in een uitstoot van warmte. In termen van 
klimaatbuffers is dit ook een functie van koeling. Het gaat 
allemaal om ruwe cijfers. Dit is nog maar een begin van de 
analyse.”
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Wat kunnen we ermee?
“Voor het beantwoorden van de vraag wat kunnen we 
ermee, is het nog te vroeg - we zitten midden in de me-
tingen. En we moeten nog veel doen om de meetreeksen 
te perfectioneren en compleet te maken. We willen min-
stens een keer alle seizoenen meten. Want kennis van de 
seizoenvariatie is essentieel om het systeem te begrijpen. 
Pas dan kunnen we eventueel hydrologische maatregelen 
treffen om CO2 op te slaan in natte natuur, op een wijze 
dat de broeikasbalans positief uitvalt.  
Wat ons betreft gaan we lekker door met dit mooie onder-
zoek.”  

Een binnengekomen vraag: Waarom kijken jullie niet 
naar lachgas? 
Kruijt: “Technisch gezien zit lachgasmeten momenteel nog 
in een experimentele fase. In gebieden waar eerder sterk 
bemest is moet je bang zijn voor lachgas, daar zou het 
goed zijn als je het t.z.t. zou kunnen meten. Ik vermoed 
dat het in voedselarme gebieden als De Onlanden nauwe-
lijks een rol speelt.”•

Nieuw bos en 
woningbouw in de 
groene metropool 
Door Harry Boeschoten (Staatsbosbeheer) 

Bos en woningbouw liggen ruimtelijk sterk gescheiden – 
zo zijn we dat gewend. Een van de opgaven in het kli-
maatakkoord is hoe we bos kunnen combineren met andere 
functies, zoals wonen. Hoe kunnen we bos en woningbouw 
op een goede manier samenbrengen? 
 
Harry Boeschoten is binnen Staatsbosbeheer trekker van 
het programma Groene Metropool:  
“De kern van de visie van waaruit wij werken is dat je het 
groen binnen en buiten de stad veel meer als een systeem 
zou moeten beschouwen. En dat je de groene gebieden 
in en buiten de stad met elkaar zou moeten verbinden. 
Het ideaal is een wijdvertakt groen netwerk, waar je bij je 
eigen voordeur instapt om lopend of met de fiets erop uit 
te gaan, voor een boodschap, sporten, een wandeling, of 
verder weg om op een rustige plek vogels te gaan spotten. 
En tegelijkertijd zou een egel, bij, vogel of vlinder hetzelf-
de netwerk kunnen benutten om vanuit het natuurgebied 
buiten de stad drempelloos tot jouw voordeur te kunnen 
komen. Een dergelijk groen netwerk zou zowel de kwaliteit 
van wonen als de natuurkwaliteit van de stad sterk kunnen 
verhogen. Dat is de kern van onze visie. En om die visie te 
laten landen bij allerlei partijen moet je breed kijken.
De waarden van groen zijn divers en groot. Er is een 

Het verplaatsen van de meetmast kost nog best wat inspanning.
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boekenkast vol geschreven over de waarde van groen voor 
gezondheid. Dat speelt letterlijk van wieg tot graf. Groen 
speelt ook een belangrijke rol in de sociale cohesie: in 
groene wijken is meer buurtleven dan in stenige wijken. 
Heel actueel is het belang van groen bij wateropvang 
en tegengaan van hittestress. En zeker nu in corona-
tijd merkt iedereen die sport hoe belangrijk het is om te 
wonen aan een drempelloos groen netwerk. De waarde van 
dit groene netwerk is gemakkelijk monetair te maken met 
vastgoedwaarde en vestigingsklimaat: huizen in een 
groene omgeving zijn 7 – 12% meer waard dan dezelfde 
huizen in een niet-groene omgeving. Tenslotte moet niet 
onderschat worden hoe belangrijk het is om via de net-
werken natuur en biodiversiteit tot in de stad, en het 
dagelijkse leven te brengen; cultuurhistorie idem dito. 
Denk aan de geschiedenis en de verhalen van het land-
schap en de stad.”

Topografische ziekte
Een van de problemen in het denken is dat je ziet dat veel 
partijen eerder de neiging hebben om in groene plekken te 
denken dan in groene netwerken. Dit is een enorme bar-
rière als je naar netwerken wilt. Ik noem dit ‘topografische 
ziekte’. Deze ziekte kent verschillende aspecten: we leiden 
er allemaal in zekere zin aan. Topografische ziekte uit 
zich erin dat je niet verder denkt dan het domein waar je 
toevallig van bent. Voor de wethouder is dat de gemeen-
tegrens, de beheerder de beheergrens, voor een ontwik-
kelaar de projectgrens. Het blijkt in de praktijk erg lastig 
om te denken over de grens heen, waar je over gaat. En 
toch is dat nodig als het om netwerken gaat. We zien ook 
dat mensen die tot verschillende domeinen behoren vaak 
nauwelijks met elkaar in gesprek zijn. 
Nu is er een bossenstrategie: rijk en provincies willen er 
37.000 hectare bos bij. Een groot deel binnen het natuur-
netwerk; Staatsbosbeheer neemt hiervan 5000 ha voor 
zijn rekening. Maar ook een flink deel daarbuiten. Het is 
nog niet duidelijk wie dit gaat financieren.  Het College 
van Rijksadviseurs heeft het in dit verband over: bos én 
beplantingen, tiny forests, voedselbossen en losse bomen.

Lopende zaken
“Waar zijn wij mee bezig om deze zaken te laten landen?  
Robbert Smet van de WUR ontdekte bij zijn Topsectoron-
derzoek naar schetsontwerpen bij steden dat in eerste in-
stantie de ambities buitengewoon hoog zijn, maar naarma-
te het proces vordert in de uitvoeringsfase niet veel meer 
ambitie over is. Hij onderzoekt wat je zou moeten doen 
om de ambities beter vast te houden. Zelf vind ik Leidsche 
Rijn heel illustratief: door problemen bij de grondexploi-
tatie zijn er steeds meer huizen aan het oorspronkelijke 
plan toegevoegd, daardoor is veel groen verdwenen. Want 
helaas worden gezondheidsbaten nooit meegerekend. 
Met WNF – synchroon is Staatsbosbeheer bezig om een 
soort catalogus te ontwikkelen voor het aanleggen van 
nieuw bos. Wat voor een type bos zou je willen? En bijbe-
horende beheermodellen en kosten en opbrengsten. Om 
daarmee het aanbod wat scherper te omschrijven. 
Een derde lopend onderzoek gaat over financieringsmodel-
len voor de ontbrekende delen van de bossenstrategie. Dit 
doet Staatsbosbeheer samen met Arboribus Silva. 
Nog een voorbeeld uit de praktijk. Een Nijmeegse wethou-
der was erg enthousiast geworden over de tv-uitzending 
van VPRO Tegenlicht over houtbouwers (17 oktober 2019) 
en vertelde dat ze 1600 woningen in het stationsgebied 
wilde bouwen; een kwart in houtbouw. Ze vroeg mij of 
Staatsbosbeheer het hout kon leveren. En dat gaat, moge-
lijke met hout van collegabeheerders, lukken. In overleg 
kwamen we erop uit dat je niet alleen moet kijken naar 
het benodigde hout, maar ook naar nieuw bos. En nu zijn 
we aan het kijken met regio Arnhem-Nijmegen waar we 
nieuw bos kunnen laten landen. Dat vind ik mooi, en ik 
hoop dat het houtbouwen meer is dan een hype.“

Bos en woningbouw in Purmerend
“In Purmerend zijn de afgelopen decennia groene uitloop-
gebieden aangelegd. Aan de rand van de stad, waar ook 
dit Purmerbos ligt, zijn een aantal woningbouwplannen. 
Ontwikkelaars hebben Staatsbosbeheer daar nodig om de 
plannen te realiseren. Liever geven we bestaand bos niet 
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prijs aan woningbouw. Aan de andere kant biedt het inte-
ressante mogelijkheden: als we bosgrond voor bouwgrond-
waarde in kunnen brengen en Purmerend zo ver krijgen dat 
ze ook het groen binnen de stad bij dit project betrekken. 
Inmiddels denken in deze omgeving meerdere gemeenten 
aan bosuitbreiding. Staatsbosbeheer praat en schetst mee. 
We zoeken een optimaal model voor natuur en mens. 
Het helpt ook mee dat Femke Halsema vorig week tijdens 
haar State of the region onder andere sprak over een Green 
Deal in de Metropoolregio Amsterdam. Ze heeft de ambitie 
om 20 procent in hout te gaan bouwen. Er zou bovendien 
ergens een productie- en montagefabriek moeten komen 
én 150 hectare nieuwe bos. Nu nog de onderbouwing.”

Hoe verder?
“Wezenlijk is dat we de financieringsmogelijkheden scher-
per in beeld krijgen. Wat kan wel; wat kan niet? Want daar 
is veel onduidelijkheid over bij groene ontwikkelingen. 
Het gaat ook over het creëren van een gelijk speelveld, bij 
uitvraag en regelgeving. 
Belangrijk is ook dat we in ons land investeren in een 
groene bouwcultuur. Want dit is nog niet gebruikelijk. Het 
helpt als mensen hierbij over grenzen stappen en in de 
schoenen van iemand uit een andere sector durven te gaan 
staan.  
Tenslotte is er in Zuid-Holland een convenant gesloten 
over klimaatadaptief bouwen. Provincie, aantal gemeen-
ten, aantal grote ontwikkelaars, Staatsbosbeheer => een 
basisset van regels die je als randvoorwaarde gebruikt bij 
stedelijke ontwikkeling. Dat ziet er best goed uit. Elders 
gaat men dit ook doen.
Kortom: er zijn mooie mogelijkheden, maar er is ook nog 
best een lange weg te gaan. Het blijkt lastig om buiten 
je eigen hokje te denken, en het natuurbelang wordt bij 
huizenbouwen nog te gemakkelijk opzijgeschoven.” 

Vraag: Hoe kan Staatsbosbeheer hieraan bijdragen, wat 
is jullie positie? 
Boeschoten: “We kunnen een visie presenteren die veel 
breder is dan wie we feitelijk zijn - beheerder van gebie-
den. Dat wordt van ons, overheidsorganisatie, getolereerd. 
Daardoor kunnen we mensen meenemen in ons enthousi-
asme en met onze brede kennis en ervaring. Tegelijkertijd 
zit Staatsbosbeheer met een stevige grondpositie in de 
buurt van 20 – 30 grote steden. Daar komen bestuurders 
en ontwikkelaars ons vanzelf tegen. 
Maar ik geef toe, het is voor ons ook best een zoektocht 
om een goede balans te houden tussen enerzijds beheerder 
van natuur en recreatie en anderzijds gebiedsontwikkelaar. 
Het zou helpen als we in de groene sector hierin meer 
samen zouden werken, dan is er voor bos en natuur meer 
uit te halen.”• 

Bos en hout voor het 
Groningse landschap 
Door Martijn Boosten (Stichting Probos)

1. Pilot landschappelijke 
inpassing en aanleg 
van klimaatslim bos in 
Winschoten 
Martijn Boosten: “De pilot met gemeente Winschoten - 
gestart in 2019 en in 2020 afgerond - had als doel om 
een klimaatslim bos te ontwerpen dat landschappelijk 
goed is ingepast en dat lokaal breed wordt gedragen. We 
wilden zowel een mooi bos ontwerpen voor de gemeente 
als ook een voorbeeldcasus voor in de gereedschapskist 
Klimaatslim Bos en Natuurbeheer (zie https://www.vbne.
nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/).
Als locatie is uit een longlist gekozen voor een drie hec-
tare groot terrein van een voormalige machinefabriek, het 
Deganed-terrein. Dit terrein grenst zowel aan de dorpskern 
als een oud parkbos; de gemeente had al de wens om het 
een duurzame, groene bestemming te geven.” 

Klimaatslim ontwerpen
“Het was ook een opgave om dit klimaatslim te ontwer-
pen. Dat wil zeggen dat je een bos creëert dat robuust 
is – dus weerbaar bij klimaatverandering (bijvoorbeeld 
toenemende droogte) en andere drukfactoren (zoals 
stikstofdepositie). Een klimaatslim bos is een gemengd en 
structuurrijk bos bestaande uit soorten die passen bij de 
groeiplaats en het toekomstige klimaat. Belangrijk is bo-
vendien dat het bos een bijdrage levert aan het vastleggen 
van koolstof in boombiomassa en op termijn in houtpro-
ducten die vrijkomen bij beheer en onderhoud.”

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/
https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/
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Schetsateliers
“We kozen voor het organiseren van schetsateliers waar-
bij we met experts, landschapsarchitecten, gemeente en 
omwonenden – met het doel om te komen tot een breed 
gedragen ontwerp. Zo’n schetsatelier kent drie fasen: de 
voorbereidende fase, de eigenlijke ontwerpfase en de ver-
diepingsfase.  

 
In de voorbereidende fase gaan we met de buurtbewo-
ners het terrein in en bespreken we de lokale wensen. 
We introduceren dan ook het thema klimaatrobuust ont-
werpen. Natuurlijk kijken we ook naar wat we kunnen 
leren van recent aangelegde kleinschalige bosaanplanten. 
Tegenwoordig wenst men vaker bos dat relatief weinig be-
heerinzet vraagt. Daar moet je in het ontwerp al rekening 
mee houden. Uiteraard wordt de groeiplaats goed bekeken; 
hier gaf bijvoorbeeld de afgewerkte bodemsanering wat 
beperkingen voor de worteldiepte van de bomen. Wij pre-
senteerden in deze fase ook wat bosbeelden (op papier), 
waaruit men kon kiezen. Zeker als je met buurtbewoners 
gaat ontwerpen helpen beelden om bespreekbaar te maken 
wat er zoal aan keuze is. Een soortgelijk verhaal geldt voor 
de boomsoorten. Wat zijn de geschikte soorten voor deze 
locatie, en wat zijn hun plussen- en minnen? We geven 
speciale aandacht voor hun bijdrage aan de klimaatadapta-
tie, CO2-vastlegging, beleving, en biodiversiteit. Zo helpen 
we relatieve leken om in dit proces een goede afweging te 
maken.

In de ontwerpfase gaan we, ook weer met o.a. buurtbe-
woners, in het veld ontwerpen. Uitgangspunt is dat we op 
deze locatie op een keileembult het bestaande bos verder 
uit willen breiden, zodat het samen een robuust geheel 
wordt. We werkten met twee teams, waarbij een team de 
opdracht kreeg om het ontwerp een accent natuurbos met 
recreatie te geven. De opdracht voor het andere team was 
een multifunctioneel bos met een nadrukkelijk accent op 
productie van kwaliteitshout. Vanuit de achtergrond dat 
koolstof in kwaliteitshout lange tijd blijft opgeslagen. 
Na de eerste ontwerpdag hebben de ontwerpers van H+N+S 
op kantoor de schetsen een verdieping gegeven. Dat 
resulteerde in een synthese ontwerp waarbij zij van beide 
schetsontwerpen een combinatie hebben gemaakt, wat 
zij noemden: een praktisch en natuurlijk ontwerp. Dit is 
vervolgens in Winschoten met alle betrokkenen besproken. 
Het resultaat is een ontwerp waarbij de oude boskern (in 
het zuiden) wordt verbonden met een natuurbos; en waar-
bij het meer noordelijk gelegen nieuwe bos een productie-
component heeft.
In september begonnen we met schetsen, in maart zijn de 
bomen geplant. Dat is een korte doorlooptijd. Doorgaans 
vergen dit soort processen een langere adem.” 

Wat we van dit proces hebben geleerd.
Het uitgebreide schetsatelier leidde tot een positieve be-
trokkenheid en groot draagvlak bij buurtbewoners.
De werkwijze is kostbaar maar betaalt zich deel terug in 
verkorting van de periode tussen planvorming en uitvoe-
ring.
Het klimaatslim ontwerpen is een volwaardige bouwsteen 
in het ontwerpproces.
Het is belangrijk om beheerarm te ontwerpen; dit maakt 
het ontwerp ook op lange termijn houdbaar.
Het is goed om een bos zo flexibel te ontwerpen dat het 
op termijn ook een andere functie kan krijgen (bouw bij-
voorbeeld de optie houtoogst in).
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2. Het Bos- en 
Houtprogramma van 
provincie Groningen.
Over kansen en vooral de 
kosten en de baten voor de 
Groningse samenleving 
Martijn Boosten: “In 2017 is in Groningen de kiem gelegd 
van het Bos- en Houtprogramma. Dit kwam deels door het 
nationale actieplan Bos en Hout (100.000 ha bos erbij in 
Nederland). Dit leidde bij het Groningse provinciebestuur 
tot wat weerstand. Maar het zette Groningen wel aan tot 
de vraag: wat kunnen we in onze provincie met bos en 
hout? Een ambtelijke werkgroep is aan de slag gegaan om 
dit verder te verkennen. Dit heeft geleid tot de lancering 
van het programma Bos en Hout in september 2020.  
Dit plan moet leiden tot meer groen voor de Groningers. 
Het formuleert bovendien provinciale ambities op gebied 
van klimaat, energietransitie, landbouw. Ook levert het 
een bijdrage aan de Nederlandse Bossenstrategie. Concreet 
behelst de ambitie 10% uitbreiding van het bosareaal: 750 
ha (bos en beplanting) tot 2030; en op de lange termijn 
nog eens 750 ha erbij.”

Verkenningen en regionale sessies
“In 2019 zijn provincie en gemeentes aan de gang gegaan 
met een aantal verkenningen. Daar zijn, na regionale 
sessies, kansenkaarten uitgerold. Er is gewerkt met vijf 

programmalijnen: meer bos, meer lijnvormige beplantingen 
(langs wegen, kanalen, wijken), erfbeplantingen, vergroe-
ning van bedrijventerreinen en kansen op langere termijn 
in meer complexe gebieden. 
Probos heeft de provincie de afgelopen jaren ondersteund 
in het verder vormgeven van de ambitie van 750 ha langs 
de vijf programmalijnen, door het leveren van data: wat 
kost het, en wat levert het de Groningse samenleving op? 
Hiertoe zijn verschillende typen bos en beplanting onder-
scheiden, waarvan de kosten en baten zijn vergeleken. Dit 
maakt meer inzichtelijk wat het betekent als je voor een 
bepaald type bos of beplanting kiest. Zowel wat betreft 
kosten als ook bijvoorbeeld CO2-vastlegging en biodiversi-
teit.”

De investering
“Ook de programmalijnen hebben we op allerlei waarden 
met elkaar vergeleken (zie tabel hieronder). Wat zijn daar 
de gemiddelde investeringskosten per ha? En wat is de 
CO2-prijs? 
Vooralsnog is ervoor gekozen om de 750 ha uitbreiding 
voor de helft in te vullen met bos. Daarnaast met een flink 
aandeel lijnen in het landschap. Vooral bij bos brengt dat 
hoge investeringen met zich mee (vooral grondkosten). 
Voor de komende 10 jaar bedragen de kosten 19,3 miljoen 
euro. De provincie verwacht dat een deel uit cofinanciering 
zal komen. 
Aan de andere kant zijn er de vele baten voor de Groningse 
samenleving. Er zijn allerlei kengetallen die dat kwantifi-
ceren, zoals 200.000 ton extra CO2-vastlegging in 50 jaar 
(= ca 4 miljoen euro). 
Op basis daarvan is een reële schatting dat 50 procent van 
deze investering wordt terugverdient met baten.”



pagina 9 van 9

Veel meer informatie over het proces, de kaarten en de 
getallen vindt u in de brochure van het Bos- en Houtpro-
gramma van provincie Groningen. 

Vraag van Vera Dalms: Heeft Probos al die cijfers zelf 
bepaald? 
Martijn Boosten: “Nee, die komen deels van Wageningen 
Economic Research, deels uit rapport van  
Ruijgrok, E.C.M. 2006. Kentallen Waardering Natuur, Water, 
Bodem en Landschap. Hulpmiddel bij MKBA’s. Deventer, 
Witteveen+Bos & Ministerie van LNV.”

Vraag: Is het zinvol om overal in het land zo’n intensief 
traject zoals in Winschoten te volgen? 
Martijn Boosten: “Nee, het is niet overal zinvol en nodig. 
Maar het is goed om dáár te investeren, waar stakeholders 
meer aandacht vragen. Dan weet je zeker dat je sneller 
resultaat hebt. Trouwens, veel van het voorwerk wat wij 
deden is algemeen geldig; dat kan je ook elders gebrui-
ken.”

Vraag en opmerking van Harry Boeschoten: Waar wil je nu 
wat realiseren? “Aan de ene kant houd je rekening met 
lokale wensen. Aan de andere kant moet je oppassen om 
alles tot op de bodem uit te willen zoeken. Want sommige 
zaken kan je met harde cijfers onderbouwen, bij andere 
zaken kom je niet verder dan het goede verhaal. Het is 
niet optelbaar. Daarom worden aan overlegtafels helaas al 
te vaak de verhalen weggelaten en blijven de cijfers over. 
Maar de verhalen zijn niet minder belangrijk. Verhalen en 
harde cijfers, je hebt ze beide nodig!”•
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Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl

Dit is een verslag van de online bijeenkomst gehouden op 9 december 2020, georganiseerd door de VBNE. 

Tekst: Hans van den Bos Lay-out: Aukje Gorter Uitgave: VBNE, Princenhof Park 7, 3972 NG Driebergen, info@vbne.nl 

Meer info op: https://www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/klimaatakkoord . 
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http://probos.nl/images/pdf/rapporten/Rapp2020BrochureBosenHoutGroningen_1sept20.pdf
http://www.omgevingseconomie.nl/wp-content/uploads/2012/03/Kentallenboek-waardering-natuur-water-bodem.pdf
https://www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/klimaatakkoord

