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Twee eeuwen geleden bestond Neder-
land voor een schamele 3 procent uit 
bos. Sindsdien is veel nieuw bos aange-
plant. Bos heeft vele voordelen, zoals het 
reguleren van het klimaat, de essentiële 
rol voor de waterkringloop en het tegen-
gaan van uitdroging en erosie. 

In het CO2-akkoord zijn voor landgebruik 
afspraken gemaakt om een reductie 
van 1,5 Mton CO2 te bereiken, met een 
ambitie van 1,8 tot 2,1 Mton. 
Dat moet gebeuren met diverse 
maatregelen, zoals door meer koolstof-

vastlegging in landbouwbodems. Ook 
wordt CO2 vastgelegd in de natuur 
doordat meer gebruik wordt gemaakt 
van duurzaam inlands hout in de bouw, 
en door klimaatslimmer beheer van de 
huidige bossen. Dit kan positieve bijwer-
kingen bieden, zoals grondstoffen voor 
de bio-economie, kansen voor combi´s 
van functies met bijvoorbeeld waterop-
slag. Bos en bomen kunnen aangeplant 
worden, al of niet in combinatie met 
akkerbouw en grasland. 
Eén van de grootste obstakels die de 
grondgebruiker en eigenaar hier moge-

De Rijksoverheid ziet het opgelegde CO2-akkoord als een katalysator voor 
vernieuwing. Aan de sectortafel Landbouw en landgebruik zijn afspraken 
gemaakt over de bijdrage van nieuw bos aan de reductie van CO2. Wat 
komt daar allemaal bij kijken? 
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Bos goed voor CO2, maar waar te beginnen voor het ontginnen?

lijk van weerhoudt, is wellicht ondui-
delijkheid rondom wet- en regelgeving: 
wanneer is provinciale, respectievelijk 
gemeentelijke regelgeving leidend? Zo-
veel overheden, zoveel beleidsverschillen. 
Aangezien we in Nederland twaalf pro-
vincies en 355 gemeenten kennen, heb 
ik mij ten aanzien van het beleid van de 
overheden gelimiteerd tot algemene 
bronnen. Mijn advies aan iedereen met 
plannen is om in de eigen gemeente en 
provincie te verifi ëren wat het vigerend 
beleid is, om verassingen te voorkomen.

Eén van de pilots is nieuwe aanplant van walnoten, in combinatie 
met kippenuitloop, in Renswoude Foto: Gert-Jan Nabuurs 
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Wilt u bos aanplanten voor de productie 
van hout? Dan krijgt u via de RVO (htt-
ps://mijn.rvo.nl/bomen-herplanten) een 
vrijstelling voor de herbeplantingsplicht. 
De bedoeling hiervan is om de grond-
stoffenvoorziening en de uitbreiding 
van de houtproductie in Nederland te 
bevorderen. U hoeft dan niet verplicht 
te herbeplanten als u de bomen gaat 
kappen. Voor de vrijstelling voldoet u 
aan nadere voorwaarden. 

Wet Ruimtelijke ordening
Als doel voor het aanplanten van bos en 
bomen op landbouwgrond veronderstel-
len we hier het meervoudig landgebruik: 
agrarisch gebruik én het tegelijkertijd 

benutten van de grond voor de produc-
tie van fruit, noten of hout.
Omdat bos- en bomenaanplant in deze 
hoedanigheid landbouwproductie als 
doel heeft, wilt u waarschijnlijk dat de 
grond de bestemming landbouw blijft 
houden wanneer u bomen aanplant. 
Informeer bij de gemeente of dit mo-
gelijk is, opdat u een wijziging van het 
bestemmingsplan kunt voorkomen en 
bovendien de hogere grondwaarde van 
landbouw- versus bosgrond behoudt.

Om praktisch aan de slag te gaan met 
de minste beperkingen kunt u het beste 
werken aan akkerbouw of groenteteelt, 
gecombineerd met rijen kweekgoed, 
fruitbomen, notenbomen en bessen-
struiken. Dat geldt ook voor beweide 
graslanden met maximaal 50 houtbo-
men per hectare, op voldoende afstand, 
niet vallend onder de definitie van 
houtopstand uit de Wet Natuurbescher-
ming, zoals rijen fruit- en notenbomen, 

U overweegt bos/
bomen aan te willen 
planten.

Lees de uitvoerige versie 
van dit artikel (o.a. op 
de website van het FPG.

Informeer naar de wet- 
en regelgeving bij uw 
provincie en gemeente.

Op www.grondbezit.nl staat een uitgebreide versie van dit artikel met meer informatie over de wet- 
en regelgeving, over natuurtoetsen en over vergoedingen vanuit het Europees Landbouwbeleid.

Wetgeving voor bestaand bos
De Wet Natuurbescherming geldt voor bos, maar ook voor andere ‘houtopstanden’ zoals houtwallen, heester- en struikhagen, 
struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. De Wet Natuurbescherming is een Rijkswet, echter door de decentralisatie 
bepalen de provincies de invulling van het beleid. 
In 2017 heeft de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) de oude Boswet vervangen. Sindsdien zijn de provincies buiten de 
bebouwde kom het bevoegd gezag voor houtopstanden. De gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of een 
specifieke bomenverordening bepaalt precies hoe het zit met de bomen binnen de bebouwde kom van uw gemeente. In de 
APV kunnen uitzonderingen voor bepaalde situaties en boomsoorten opgenomen zijn. 
Voor boswerkzaamheden kunnen de habitattoets en de soortentoets van toepassing zijn. Ook zijn er mogelijk privaatrechte-
lijke regels van toepassing voor de certificering van het hout (FSC of PEFC) en zijn er mogelijk ook publiekrechtelijke EU-regels 
van toepassing voor duurzame bosbouw ingevolge de EU Timber Regulation (EUTR; de Europese Houtverordening). Ligt uw 
perceel in een Natura2000-gebied, het Natuurnetwerk Nederland (NNN; ook wel de EHS genoemd) dan kan nog een aantal 
regels gelden.

zoals appels en walnoot of voederbo-
men langs de randen van percelen. Ook 
vindt u de minste beperkingen met 
hakhoutaanplantingen voor biomas-
saproductie met vrije buitenloop voor 
bijvoorbeeld kippen.

Het ontbreekt vooralsnog aan concrete 
verdienmodellen voor bos- en bomen-
aanplant. We bevinden ons nog in de pi-
oniersfase. Een hectare landbouwgrond 
levert met traditionele gewassen nog 
steeds het meeste op. Daarentegen stop-
pen steeds meer boeren hun bedrijf en 
vallen er gronden vrij. Dat biedt wellicht 
kansen voor bos- en bomenaanplant op 
landbouwgrond.

Zie voor de huidige pilots: 
www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/
projecten

Ing. G van Heemstra is rentmeester en 
Landgoed Coach
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