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Door de bomen het bos nog zien: Vier verwante initiatieven
- De Coalitie Bos & Hout geeft inhoud aan het Actieplan via 3 sporen:
- Laten zien wat de sector bos & hout kan betekenen: Meer Bos, Meer Met Bos en Meer Met Hout
- Aan tafel bij de plannenmakers, bijdragen en beïnvloeden
- Verbinden van sector bos & hout met politiek en maatschappij

- De Werkgroep Bomen, Bos & Natuur maakt klimaatplannen tot 2030:
- Voorstel c.q. ambitie is in juli opgeleverd en aangeleverd aan klimaattafel Landbouw & Landgebruik
- Geanalyseerd door PBL, en door kabinet ‘geapprecieerd’ op 7 oktober jl.
- Nieuwe taak: plannen uitwerken, eind 2018 gereed

- Het Klimaatconsortium bos en hout 2018 verzamelt ervaring en bewijs met pilotprojecten:
- 12 pilotprojecten, verdeeld over MMB, MB en MMH
- Overall doel: goed gevulde Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer
- LNV is sponsor, WUR is trekker; wellicht vervolg in 2019

- De Scan Bos & Hout Noord-Brabant is één van deze 12 projecten

Waarom nieuw bosbeleid in provincie Brabant?
-

Biodiversiteit blijft ver achter bij potentie
Nieuwe referentiebeelden
Problemen met bodemkwaliteit
Behoefte aan meer bos
Behoefte aan meer en betere houtproductie
Discussies over beheer en beheervergoeding
Wensen vanuit klimaatadaptatie
Behoefte aan meer CO2-opslag
Noodzaak van klimaatbestendige bossen

Achtergrond en doel
- Project herziening bosbeleid loopt
- Daarin ook visie op uitbreiding van bosareaal. Ambtelijke ambitie: 10.000ha
- Provincie wil tegelijkertijd zicht krijgen op haalbaarheid daarvan door inzicht in
-

potentiële locaties,
typen bos die daar haalbaar zijn,
condities waaronder eigenaren bereid zijn mee te werken,
financieringsmodellen, etc.

- Doel: reëel beeld van benodigde capaciteit, financiën en doorlooptijden...
- ... en een geactiveerd netwerk
- Werkwijze: werksessies met brede vertegenwoordiging van boseigenaren, bosbeheerders, overheden,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden

Aanpak
- Hiervoor o.a.:
-

gesprekken met provincie; uitgangspunt is ‘bos kan overal, tenzij...’
workshop 5 juli: financieringsmodellen en benoemen tenzij-gebieden
situatie weergegeven op kaarten, in combinatie met NNB, Verordening Ruimte en bestaand bos
sessies met regiomanagers Bosgroep Zuid-Nederland
sessie met aantal leden BPG
lezen, luisteren, praten, sonderen, afstemmen, ...

- Hierna o.a.:
-

integratie met plannen/ambities Staatsbosbeheer en andere grote TBO’s en landbouwsector
uitwerken aantal voorbeeldcases
berekenen potentieel
inventariseren vereiste randvoorwaarden/criteria om ambities te vertalen in actie
etc.

Bestaand en al gepland bos in NNB
NatuurNetwerk Brabant (NNB):
- rijksdeel en provinciaal deel
- ambitiekaart en beheertypenkaart

Beheertypenkaart NatuurNetwerk Brabant
- totaal areaal bos
- productiebos
- natuurbos

Ambitiekaart NatuurNetwerk Brabant
- totaal areaal bos
- productiebos
- natuurbos (inclusief boslandschap)

75.000 ha
48.000 ha
27.000 ha

80.000 ha
34.000 ha
49.000 ha

dus sowieso nog 5.000 ha
in te richten binnen NNB

Verordening Ruimte - ruimte voor nieuw bos binnen NNB
Kansen voor bos in nog in te richten NNB:
- beheertypen bos (N14.01 t/m N 17.05, 1.122 ha)
- beheertype rivier- en moeraslandschap (N01.03, 3.370 ha)
- beheertype zand- en kalklandschap (N01.04, 2.680 ha)
- opties in beheertype fauna- en kruidenrijk grasland (N12.02, 2.050 ha)
Daarnaast mogelijkheden voor bosontwikkeling in bestaand
fauna- en kruidenrijk grasland (N12.02, 12.266 ha)

Verordening Ruimte

Verordening Ruimte - kansrijke zones voor bos buiten NNB
- Groenblauwe mantel (structuur, +)
- verbindt NNB met omliggend gebied
- gericht op behoud en versterking van natuur, watersysteem en landschap

Oppervlaktes
- totaal 103.000 ha

- Gemengd landelijk gebied (structuur, 0/+)
- betreft gemengde plattelandseconomie en agrarische economie
- naast landbouw ook ruimte voor nieuwe economische dragers voor vitaal platteland

- totaal 198.000 ha

- Gebieden integratie stad-land (aanduiding, +)
- ruimte voor stedelijke ontwikkeling in combinatie met groene en blauwe
landschapsontwikkeling

- totaal 10.000 ha

- NNB-evz (aanduiding, +)
- linten, gericht op bieden ecologische basisbescherming
- minimaal 10-25 meter breed

- totaal 1.600 km

Welk bos waar?
- Alle bossen zijn multifunctioneel!
- Voor provincie relevant:
- natuurbos (geen oogstdoelstelling, biodiversiteit staat centraal)
- productiebos (wel oogstdoelstelling, naast overige bosfuncties)

- Varianten c.q. labels:
-

‘klassiek gemengd loofbos’, maar ook nieuwe accenten:
recreatiebos
voedselbos
agroforestry
natuurbegraafbos
natuurbos / bosreservaat
energie- / grondstofbos...
nieuwe landgoederen
tiny houses?

Eerste beelden, dus onder voorbehoud
- 10.000 ha nieuw bos in Brabant voor 2030 lijkt reële ambitie
- randvoorwaarden:
-

erkenning voor ecosysteemdiensten
stabiel overheidsbeleid
garanties voor behoud landbouwstatus voor voedselbossen en agroforestry
maatschappelijk en politiek draagvlak voor kappen van bomen

- zeer gewenst:
-

stimulerend GLB
voor financiering meeliften op woningbouwopgave (Brabant: 120.000 woningen in 10-15 jaar)
vergoeding voor additionele ecosysteemdiensten, te beginnen met CO2
programmatische aanpak

- belangrijke rol voor gemeentes: liefst stimuleren, graag faciliteren, in elk geval niet tegenwerken

