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Bijeenkomst ‘Revitalisering van bos in de praktijk’ 
 

 •  Wanneer:  woensdag 9 februari 2022 15:30 – 17:00 

•   Waar:   Digitaal via Teams 

•   Voorlopig programma:  
 
Het Nederlandse bos staat onder druk. Verzuring, klimaatverandering en verdroging 
maken het bos kwetsbaar. Zeker op de hogere zandgronden. Revitalisering van bos is 
daarom nodig, en vormt een prominent onderdeel van de Landelijke bossenstrategie. 
Lees ook het achtergrondrapport  van o.a. de Bosgroepen over dit thema. Tegelijkertijd 
is revitalisering ook een containerbegrip geworden, voor vele interpretaties vatbaar. 
Waar komt revitalisering in de praktijk op neer? Aan welke knoppen kan een beheerder 
draaien? Wat heeft zin, en wat niet? We willen graag met u nadenken over revitalisering 
in de praktijk.  

 
15:30 uur Welkom Vera Dalm (VBNE)   
 

15:35 uur Een nadere blik op revitalisering in de praktijk. In welke situatie zou je werk moeten 

maken van revitalisering? En aan welke knoppen kan ik dan draaien als beheerder? 

En wat kan ik beter niet doen? Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) 
 
16:05 uur Vragen en discussie  
 
16:15 uur Voorbeelden van revitalisering in de praktijk. De afgelopen jaren zijn vanuit de 

klimaatenvelop een aantal pilots uitgevoerd om maatregelen voor revitalisering uit 

te testen in de praktijk. Hoe hebben de maatregelen tot nu toe uitgepakt? Wat 

kunnen we hiervan leren? Bas Lerink en Inge Verbeek (Wageningen Universiteit) 
  

16:40 uur Vragen en discussie  
 

16:45 uur Stand van zaken financiering maatregelen revitalisering Welke financiering is er 

momenteel voor maatregelen beschikbaar, en wat komt er nog aan? En wat zijn de 

verwachtingen vanuit het Coalitieakkoord 2021-2025 op dit punt? Marianne van der 
Veen (projecteider Landelijke bossenstrategie vanuit de 12 provincies) 

 
16:55 uur  Vragen en discussie 

 

17:00 uur  Einde  

 

Aanmelden kan via https://www.vbne.nl/agenda/  

 

Deze bijeenkomst is onderdeel van de klimaatenvelop ‘Klimaatslim bos, natuur en hout’ 2021, onder 

projectleiding van Wageningen Environmental Research en gefinancierd door het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
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