
WORKSHOP GEMEENTEN MET BOS 

Gemeentehuis Diever – 24 september 2015 

Donderdag 24 september vond op het gemeentehuis te Diever de workshop 

‘gemeenten met bos’ plaats. De middag was georganiseerd door Bosgroep 

Noord Oost Nederland met medewerking van de Vereniging van Bos- en 

Natuureigenaren (VBNE).  

Genodigden waren gemeenteambtenaren uit het gehele land die binnen hun gemeente zijn belast met 

het beheer van de gemeentelijke bos- en natuurterreinen. In totaal waren 20 deelnemers aanwezig op 

de middag.  

 

Gemeentelijk bosbezit en gemeentelijke bosbeheerders in Nederland 

Het gemeentelijk bosbezit in Nederland loopt sterk uiteen qua omvang, verschijningsvorm, beheer en 

beheerdoelstelling. Bij de voorstelronde aan het begin van de bijeenkomst werd duidelijk dat de 

bezitten uiteenlopen van enkele hectares tot enkele honderden hectares. De recreatiedruk is vaak hoog 

in de bossen en het faciliteren van de recreatieve stromen is veelal dan ook de belangrijkste 

doelstelling. Bij een deel van de gemeentelijke eigendommen is tevens de productie van hout om de 

beheerkosten te drukken een doelstelling. Dit was vooral het geval in gemeentes met een groter 

bosbezit.  

In de meeste gevallen is het beheer van de gemeentelijke bossen niet de enige taak van de betreffende 

ambtenaren. Vaak komt hier tevens beheer van het stedelijk groen, beheer van sportvelden, 

groenbeleid van de gemeente en/of vergunningverlening bij. Slechts een klein deel van de betrokken 

ambtenaren heeft een specifieke opleiding met betrekking tot bosbeheer. 

Foto 1 -  De gemeentelijke bosbeheerders met elkaar in overleg 



 

Functies en belang van gemeentelijk bosbezit  

Aan de hand van stellingen zijn de aanwezigen in kleine discussiegroepen aan de slag gegaan met 

thema’s rond het gemeentelijk bos. In de eerste ronde ging dit hoofdzakelijk om de functies van het 

bos en meer specifiek voor gemeentelijk bos.   

De belangrijkste functies voor bos die hierbij benoemd werden waren recreatie, natuur en 

houtproductie. Hierbij was met name de recreatiefunctie van belang voor gemeentelijke bossen. Zaken 

die hiervoor van belang worden geacht zijn een goede padenstructuur, voldoende aandacht voor 

boomveiligheid en variatie in het bosbeeld. De productie van hout is in weinig gemeentes een doel op 

zich, maar eerder mooi meegenomen om kosten te drukken. Specifieke investeringen in de 

houtproductiefunctie zoals aanplant van soorten, opsnoeien van bomen of verzorging van jong bos 

komen weinig tot niet voor. In een aantal gemeentes wordt niet geoogst in het bos omdat dit te weinig 

oplevert en vaak commotie in de gemeentelijke samenleving veroorzaakt. Ook de natuurfunctie wordt 

niet als een belangrijke doelstelling gezien van de bossen. Ook op dit vlak worden geen specifieke 

investeringen gedaan zoals bijvoorbeeld het verhogen van het aandeel dood hout, het inbrengen van 

ontbrekende boomsoorten of soortgerichte maatregelen voor bijvoorbeeld fauna. Andere functies van 

het bosbezit die werden genoemd waren de milieufunctie van bos (vastleggen van CO2 en fijnstof) en 

het verhogen van de leefbaarheid in aangrenzende woonwijken. 

 

Het hebben van controle op het eigen bezit werd als grootse belang voor gemeentes genoemd. In 

bossen van grote terrein beherende organisaties geldt vaak een hondenlosloopverbod of zijn delen van 

het terrein afgesloten voor recreanten. In het gemeentelijk bosbezit staat van de recreant voorop en 

wordt de ruimte geboden voor natuur dicht bij huis. Daarnaast brengt een eigen bosbezit tevens een 

grondpositie op bij gebiedsprocessen. 

 

Kosten en baten van gemeentelijk bosbezit 

De tweede discussieronde ging met name in op de kosten en baten van gemeentelijk bosbezit. Hierbij 

werd als snel duidelijk dat het lastig is om hier een helder beeld van te krijgen omdat het lastig is om 

te beoordelen welke kosten direct aan het bosbezit zijn toe te wijzen. Bij rondvraag bleek al snel dat er 

relatief weinig directe bosbeheerkosten werden gemaakt in de vorm van bestrijding van ongewenste 

soorten, aanplant van plantsoen en bodembewerking op verjongingsplekken. Grote kostenposten bij 

gemeentes zijn het controleren en snoeien ten behoeve van boomveiligheid en het onderhouden van 

paden en routes. Opmerkelijk was overigens dat de werkwijze op het gebied van boomveiligheid enorm 

uiteenloopt bij gemeentes. Sommige gemeentes hebben hier een zeer (kostbaar) en intensief beleid 

voor terwijl andere gemeentes nagenoeg geen beleid hebben op dit gebied. 

Slechts weinig gemeentes halen structureel inkomsten uit hun bossen. Vaak gebeurt dit niet omdat de 

bosgebieden klein zijn waardoor de opbrengsten te marginaal zijn. In de meeste gevallen vloeien 

opbrengsten uit het bos direct door in de kas algemene middelen waardoor opbrengsten van het bos 

vaak niet in het bos terugkomen. Tenslotte bleek dat de begrotingen per jaar bij gemeentes vaak slecht 

samen gaan met de meerjarige planning voor bos waarbij vaak niet jaarlijks inkomsten zijn. De 

conclusie was dat het gemeentelijk bosbezit vaak geld kost. De kosten zitten hierbij met name in 

kosten verbonden aan de recreatiefunctie in niet in het directe terreinbeheer.   

 

 



Bosbezoek en bosborrel in de bossen gemeente Westerveld 

In de middag is met de aanwezigen een bezoek gebracht aan het bosbezit van de gemeente 

Westerveld. Hier is onder andere gekeken in verschillende bosopstanden naar het functioneren van de 

bossen ten aanzien van recreatie, houtproductie en van natuur. Delen van het bos waren geblest ten 

behoeve van de komende houtoogst. Dit bleswerk is beoordeeld en er is gesproken over de mogelijke 

houtinkomsten. In een aantal bosopstanden is door de deelnemers toekomstbomen aangewezen vanuit 

de verschillende functies van bos. Ook het thema boomveiligheid is weer gepasseerd waarbij naar 

verschillende terreinsituaties is gekeken en mogelijke oplossingen zijn besproken. 

 

De middag is afgesloten met een borrel in het bos. Het bleek een waardevolle dag voor de aanwezigen. 

Niet alleen zijn belangrijke thema’s besproken, maar ook het contact met collega’s werd als waardevol 

beschouwd. Tevens is de intentie uitgesproken om vaker in enige vorm een kennisdag te organiseren 

met verschillende gemeentelijke bosbeheerders. 

 

 
Foto 2 - De deelnemers in discussie in het bos. 
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Ede, 19 oktober 2015 


