
 
 

Rapportage klimaatenvelop 2018 – A2 
Gereedschapskist en monitoring 
 

 

Mart-Jan Schelhaas, Bas Lerink, Eric Arets, Sandra Clerkx, Jan den Ouden, Martijn Boosten, Jasprina Kremers 

1 Institute 

2 Institute 

Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (project 
nummer BO-00.00-000-000.00). 

Namen/logos  van deelnemende instanties/bedrijven  
 

   
   

 

 

 

  

 
 

 
 

   
  



 
 
 
 
Hier komt een disclaimer  
 
 
 

 2018 Wageningen Environmental Research (an institute under the auspices of the Stichting 
Wageningen Research), P.O. Box 47, 6700 AA Wageningen, The Netherlands,  
T +31 (0)317 48 07 00, www.wur.nl/environmental-research. Wageningen Environmental Research is 
part of Wageningen University & Research. 
 
• Acquisition, duplication and transmission of this publication is permitted with clear acknowledgement 

of the source.  
• Acquisition, duplication and transmission is not permitted for commercial purposes and/or monetary 

gain. 
• Acquisition, duplication and transmission is not permitted of any parts of this publication for which 

the copyrights clearly rest with other parties and/or are reserved. 
 
Wageningen Environmental Research assumes no liability for any losses resulting from the use of the 
research results or recommendations in this report. 
 
 
 
Photo cover: XXXX 
 
 
 

http://www.wur.nl/environmental-research
http://www.wur.nl/environmental-research


 

 

Inhoud 

Samenvatting 5 

1 Achtergrond en doel 7 

2 Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer 8 

2.1  Website 8 
2.2 Structuur 8 
2.3 Vormgeving 9 

3 BlesApp 13 

3.1 Achtergrond en doel 13 
3.2 Methode en opzet 14 
3.3 Resultaten 14 
3.4 Conclusie 15 
3.5 Referenties 15 

4 LULUCF systeem 16 

4.1 Wat is LULUCF 16 
4.2 Verschillende verplichtingen voor rapportage en boekhouding 17 
4.3 UNFCCC Rapportage 17 
4.4 Methode voor LULUCF in Nederland 19 
4.5 Maatregelen 23 

4.5.1 Bosbeheer 24 
4.5.2 Bosaanleg 25 
4.5.3 Agroforestry 25 
4.5.4 Landschapsbeheer inclusief stedelijk groen 26 
4.5.5 Beheer van overige natuurterreinen 27 

4.6 Conclusies en aanbevelingen 27 
4.7 Referenties 28 

5 Ondersteuning monitoring 29 

6 Conclusie/implicaties en vervolg 30 

6.1 Gereedschapskist 30 
6.2 BlesApp 30 
6.3 LULUCF systeem 30 
6.4 Ondersteuning monitoring 31 

Annex 1.  Bijv kaarten van beplantingen 33 

Annex 2 . Bijv ingevulde excel sheets van beplantingen Error! Bookmark not defined. 

Annex 3.  Bijv deelnemerslijsten van bijeenkomsten Error! Bookmark not defined. 

 

 
  



 
 
 
 
 



 

 

Samenvatting  

 
 
  



 
 
 



 

 

1 Achtergrond en doel  

Voor de inbedding in de beheerspraktijk op lange termijn en de uitrol van de klimaatpilots over 
grotere oppervlakten, bestaat bij beheerders en beleidsmakers behoefte aan praktische instrumenten 
die ondersteunen bij het maken van de juiste klimaatslimme beheer- en inrichtingsmaatregelen. Een 
belangrijk onderdeel van deze deelpilot was het ontwikkelen van een eerste versie van een online 
Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer. In hoofdstuk 2 wordt deze Gereedschapskist 
beschreven.  
 
Een andere concrete tool die in de praktijk gebruikt wordt is de BlesApp, een app die wordt gebruikt in 
cursussen rond bosbeheer. In deze deelpilot is de BlesApp uitgebreid met een koolstofmodule om de 
effecten van ingrepen op de koolstofopslag zichtbaar te maken, en zijn de diameter bijgroeifuncties 
aangepast zodat gemengd en meer ongelijkjarig bos beter gesimuleerd kan worden. In hoofdstuk 3 
zijn deze aanpassingen beschreven. 
 
Een belangrijke vereiste voor alle maatregelen is dat deze bij grootschalige toepassing ook 
daadwerkelijk leiden tot een gerapporteerde lagere emissie of een grotere sink in het LULUCF 
systeem. In hoofdstuk 4 is voor elk van de voorgestelde maatregelen een analyse gemaakt hoe deze 
door het huidige LULUCF systeem opgepikt worden, en hoe het systeem eventueel veranderd zou 
moeten worden om de effecten (beter) op te pikken. 
 
Het vierde onderdeel van deze pilot was het leveren van een protocol voor de monitoring en 
rapportage van koolstof en overige informatie uit alle klimaatpilots. De uitwerking hiervan is 
beschreven in hoofdstuk 5.  
 
 
  



 

2 Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en 
Natuurbeheer 

2.1  Website 

De volledige gereedschapskist is gedigitaliseerd en ondergebracht op de website van de Vereniging 
voor Bos- en Natuur Eigenaren (VBNE). Dit is gedaan door Bratpack, een website-ontwikkelaar die ook 
de VBNE website heeft ontwikkeld. De website is te vinden op: 
 
http://vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/ 

 2.2 Structuur 

De structuur van de gereedschapskist is opgebouwd in vier niveau’s: 
 

• Niveau 1: hoofdthema 
• Niveau 2: subthema 
• Niveau 3: maatregel 
• Niveau 4: voorbeeldproject 

 
De hoofdthema’s zijn: 
 

• Bosbeheer 
• Bosaanleg 
• Agroforestry 
• Landschap 
• Andere natuurterreinen 

 
Elk hoofdthema wordt uitgesplitst tot meerdere subthema’s. Voor deze subthema’s worden 
maatregelen beschreven. De maatregelbeschrijving bestaat uit zes punten: 
 

1. Wat houdt het in? 
2. Wat is de klimaatmitigatie? 
3. Wat is de klimaatadaptatie? 
4. Kosten en baten 
5. Overige effecten 
6. Aandachtspunten en risico’s 

 
Vervolgens worden voor elke maatregel voorbeeldprojecten beschreven. Dit zijn specifieke locaties 
waar de maatregelen uit de gereedschapskist zijn toegepast. De output van elk bos- en klimaatpilot 
wordt ook opgenomen als voorbeeldproject. Per voorbeeldproject worden de volgende punten 
beschreven: 
 

1. Locatie 
2. Omschrijving 
3. Initiatiefnemer 
4. Jaar van realisatie 
5. Ervaringen 
6. Kosten en baten 
7. Klimaatwinst 

http://vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/


 

 

8. Meer informatie  
 
 

2.3 Vormgeving 

 
Voor de website van de gereedschapskist is een logo 
ontworpen (zie figuur 2.1). De hoofdstructuur van de 
website is hierboven beschreven. Daarnaast zijn er 
enkele pagina’s toegevoegd om extra informatie aan te 
bieden. De Home pagina is weergegeven in figuur 2.2. 
Hier wordt beschreven wat Klimaat Slim Bos- en 
Natuurbeheer inhoudt en hoe het kan bijdragen aan de 
doelen die gesteld zijn in het Klimaatakkoord. 
Daarnaast wordt uitgelegd wat het doel van de 
gereedschapskist is en hoe het is gestructureerd. Via de diashow of via de knoppenbalk kan men 
vervolgens bij een hoofdthema komen.  

 
Aan de bovenkant van de Home pagina staan drie knoppen: Maatregelen, Voorbeeldprojecten en 
Feiten en cijfers. De pagina Maatregelen geeft direct alle maatregelen weer, zonder dat ze worden 
gefilterd op hoofdthema (zie figuur 2.3). 

 



 
De pagina Voorbeeldprojecten geeft een kaart van Nederland weer, waar alle voorbeeldprojecten op 
worden aangegeven (zie figuur 2.4). Door op een icoontje te klikken kan de bijbehorende 
voorbeeldprojectpagina bezocht worden.  

 
Op de pagina Feiten en cijfers worden enkele kernbegrippen uitgelegd en wordt antwoord gegeven op 
veelgestelde vragen (zie figuur 2.5). 

 
 
 
 
 



 

 

Wanneer op de Home pagina voor een bepaald hoofdthema (Niveau 1) wordt gekozen, wordt de 
pagina weergegeven die is afgebeeld in figuur 2.6 (in dit voorbeeld ‘Bosbeheer’). Hier staat een korte 
omschrijving van het hoofdthema, een onderverdeling naar subthema’s en onderin volgt een lijst met 
alle maatregelen voor dat hoofdthema.  

 
 
Wanneer op de Niveau 1 pagina wordt doorgeklikt naar een subthema pagina (Niveau 2), dan wordt 
de pagina weergegeven die is afgebeeld in figuur 2.7 (in dit voorbeeld ‘Vergroten van de voorraad 
koolstof in het bos’).  

 
Wanneer op de Niveau 2 pagina wordt doorgeklikt naar een maatregel pagina (Niveau 3), dan wordt 
de pagina weergegeven die is afgebeeld in figuur 2.8 (in dit voorbeeld ‘Uitstellen van de oogst’). Op 
deze pagina is het tevens mogelijk om de pagina als PDF bestand te downloaden via de knop 
‘Download als PDF’ en om de link van de pagina naar iemand te melden via de knop ‘E-mail link’.   
 
 
 
 
 



 

 
Wanneer op de Niveau 3 pagina wordt doorgeklikt naar een voorbeeldproject pagina (Niveau 4), dan 
wordt de pagina weergegeven die is afgebeeld in figuur 2.9 (in dit voorbeeld ‘Voorbeeldproject: 
Bosreservaat ’t Leesten’).  

 
 
 
 
 

 



 

 

3 BlesApp 

3.1 Achtergrond en doel 

 
De Bles-app is een webapplicatie voor het invoeren en verwerken van dunningsoefeningen in 
Marteloscopen / Silvascopen. Een marteloscoop of silvascoop is een opstand die speciaal is ingericht 
voor het oefenen met methodes van bosbehandeling, waarbij het resultaat van de behandeling direct 
kan worden berekend en zo de effecten ter plekke kunnen worden geanalyseerd. In Nederland zijn in 
totaal 10 marteloscopen ingericht in verschillende regio’s, groeiplaats- en opstandtypen, meest op 
terreinen van Staatsbosbeheer (zie Tabel 3.1). Daarnaast zijn in Vlaanderen twee marteloscopen 
beschikbaar (Tessenderlo I en II, ingericht door Inverde). 

Tabel 3.1: Overzicht van beschikbare marteloscopen voor het toepassen van de Bles-app. 

 
Naam Regio / bodem Bomsoort 

Horsterwold I Flevoland, klei beuk 

Horsterwold II Flevoland, klei beuk, linde,els,kers,e.a 

Gieten-Borger I Drenthe, dekzand lariks 

Gieten-Borger II Drenthe, dekzand lariks, beuk, Am. eik 

Speulderbos I Veluwe, stuwwal douglas 

Speulderbos II Veluwe, stuwwal douglas, grove den, lariks, Am. eik 

Oostereng I Veluwe, stuwwal douglas 

Mastbos I Brabant, dekzand grove den 

Mastbos II Brabant, dekzand grove den, berk, Am.eik, lariks, e.a. 

Hoog Soeren I Veluwe, stuwwal douglas 

Tessenderlo I Vlaamse Kempen, dekzand Corsicaanse den, berk, eik 

Tessenderlo II Vlaamse Kempen, dekzand grove den, eik, berk, e.a. 

 
Het doel van een marteloscoop\silvascoop is het bieden van een oefenobject aan studenten, 
beheerders, etc., die daarin kunnen oefenen met het plannen van een ingreep in de bosstructuur, met 
name dunning. In het veld wordt de keuze voor het aanwijzen van toekomstbomen en te oogsten 
bomen in de Bles-app ingevoerd. Na afloop van de oefening worden de effecten van de dunning direct 
op opstandniveau uitgerekend en kan de ingreep als geheel worden geanalyseerd.  
Resultaten worden berekend voor de situatie voor de dunning, de geoogste bomen, en de situatie 
direct na de dunning. Tevens rekent het model de situatie door waar de overgebleven opstand zich 10 
jaar na de dunning in bevindt, en na 10 jaar zonder dunning (dus wat er zou gebeuren als er niet zou 
worden ingegrepen). Wanneer toekomstbomen worden aangewezen met een productiedoelstelling 
wordt voor deze bomen een prognose berekend voor de groei en waarde-toename over een periode 
van 30 jaar. 
De reeds ontwikkelde applicatie rekende de resultaten uit in termen van volume- en waardeverande-
ringen. Het doel van dit project was dit uit breiden met variabelen gerelateerd aan klimaatdoelen. 
Omdat in het netwerk van marteloscopen opstanden zijn opgenomen met een complexe bosstructuur 
moesten ook de functies waarmee de bijgroei wordt geschat worden aangepast. Tot slot is in het 
kader van dit project de applicatie zelf gemigreerd naar een nieuwe server en geüpdatet naar de 
nieuwste softwareversies van besturingsprogramma’s.    
 



 

3.2 Methode en opzet 

De Bles-app is in het kader van de gereedschapskist uitgebreid met informatie over biomassa en 
koolstofopslag. Voor het berekenen van de biomassa zijn functies toegevoegd die de stambiomassa 
rechtstreeks afleiden uit het stamvolume, en voor takken en bladeren uit de diameter van de boom. 
Deze biomassa’s zijn vervolgens omgerekend naar hoeveelheden koolstof door te vermenigvuldigen 
met de koolstofinhoud (zie voor details Handleiding bles-app, hoofdstuk 3.5). 
De effecten van de oogst zijn verder uitgewerkt door het geoogste volume in te delen in verschillende 
sortimenten (toepassingsmogelijkheden voor het geoogste hout) via een verdeelsleutel zoals die wordt 
toegepast in het programma CO2FIX (Schelhaas et al., 2004). Hieruit kan worden berekend hoeveel 
koolstof opgeslagen blijft in producten, hoeveel koolstof er vrijkomt door verliezen tijdens de 
productie, en hoe snel de opgeslagen koolstof weer vrijkomt aan het eind van de verwachte 
levensduur van de producten (zie voor details Handleiding bles-app, hoofdstuk 3.5). 
Voor het ontwikkelen van nieuwe bijgroeimodellen zijn de resultaten van de 6e Nederlandse 
Bosinventarisatie (Schelhaas et al. 2015) gecombineerd met die van de Vlaamse Bosinventaris (ANB, 
ongepubl.). Door Vlaamse gegevens te betrekken in de analyse worden ook relatief rijkere 
groeiplaatsen beter gerepresenteerd in de dataset.  
 

3.3 Resultaten 

De bijgroei van bomen is geschat op basis van het boomgrondvlak, opstandgrondvlak en de 
concurrentiepositie van de boom. Het groeimodel, en de bijbehorende parameters per boomsoort 
staan weergegeven in bijlage 4 van de Handleiding Bles-app (den Ouden en Liefting, 2019).  
De klimaat-gerelateerde variabelen worden in de bles-app weergegeven in een apart scherm. Een 
voorbeeld van de output staat weergegeven in figuur 3.1. De Bles-app is te downloaden via de server 

van WUR via 
www.marteloscoop.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1: Het 
resultaatscherm in de 
Bles-app waarin de 
resultaten van de 
oefening worden 
weergegeven in klimaat-
relevante variabelen.  
 

 

 

 

http://www.marteloscoop.nl/


 

 

3.4 Conclusie 

De huidige Bles-app is succesvol uitgebreid met een vernieuwde bijgroeifunctie, en met gegevens over 
de effecten van beheeringrepen op een aantal relevante variabelen in het licht van klimaatdoelen. 
Naast de gangbare informatie over volume (m3) en houtwaarde (€) krijgt de gebruiker nu ook inzicht 
in de gevolgen van de ingreep voor de beschikbare hoeveelheid biomassa (t/ha) in de opstand, de 
hoeveel koolstof die in de levende voorraad ligt opgeslagen (tC/ha), en welke gevolgen de oogst heeft 
voor de koolstofvastlegging op de korte (10 j) termijn en hoe lang koolstof vastgelegd blijft in 
producten.  
De applicatie is vrij beschikbaar voor gebruik. Uiteraard is wel altijd toestemming vooraf nodig van 
lokale beheerders voor het betreden van de marteloscopen. 
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4 LULUCF systeem 

4.1 Wat is LULUCF 

Landen die partij zijn in de VN klimaatconventie (United Nations Framework Convention on Climate 
Change; UNFCCC) en opgenomen zijn in Annex I van de conventie (de geïndustrialiseerde landen, 
waaronder Nederland), rapporteren jaarlijks nationale emissies en verwijderingen van broeikasgassen. 
Dat wordt gedaan voor 5 sectoren: Energie, Industrie, Landbouw, Landgebruik (LULUCF), en Afval. De 
resultaten worden jaarlijks gerapporteerd in tabellen met een gemeenschappelijk rapportageformaat 
(CRF-tabellen) en beschreven en uitgelegd in een inventarisatierapport, het ‘National Inventory 
Report’ (zie bijvoorbeeld Coenen et al. 2018)1. Landbouw en landgebruik zijn twee afzonderlijke maar 
samenhangende sectoren in de rapportages waarbij de verdeling tussen landbouw en landgebruik 
ruwweg is dat alle CO2 emissies en de niet-CO2 emissies uit bodem die gerelateerd zijn aan het 
gebruik van de landbouwgrond onder LULUCF worden gerapporteerd en de overige niet-CO2 
broeikasgasemissies uit bijvoorbeeld de veehouderij en mest worden onder de landbouwsector 
gerapporteerd (zie Figuur 1). Deze notitie heeft verder alleen betrekking op de landgebruik (LULUCF) 
sector. 
 
 

Figuur 1. Verdeling van de emissies en verwijderingen tussen de LULUCF sector (oranje omlijnd) en 
de Landbouw sector (geel) (bewerking van figuur uit IPCC (2006)). 

 
 

 
1 Link naar de in 2018 ingediende CRF tabellen en NIR’s voor Annex I landen: https://unfccc.int/process-

and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-
inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018 

https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018


 

 

4.2 Verschillende verplichtingen voor rapportage en 
boekhouding 

Waar voor de andere sectoren de gerapporteerde emissies worden vergeleken met de emissies in een 
basisjaar, meestal 1990, wordt voor de LULUCF sector onderscheid gemaakt tussen de jaarlijkse 
rapportage aan de Klimaatconventie en hoe de klimaatprestatie vervolgens afgerekend wordt onder 
het Kyoto Protocol (de boekhouding, of accounting). In deze boekhoudstap wordt bepaald of en hoe 
elk deel van de emissies en verwijderingen van CO2 worden meegenomen in de afrekening van de 
afgesproken klimaatdoelstellingen onder het Kyoto Protocol (t/m 2020) of de nieuwe EU LULUCF 
verordening (841/2018)2 (periode 2021-2030). 
 
Momenteel zijn er een viertal verplichtingen waarvoor Nederland specifiek ver LULUCF moet 
rapporteren en/of boekhouden: 

1. UNFCCC rapportage (volledige rapportage t.b.v. de klimaatconventie, Hoofdstuk 6 in de NIR 
(Coenen et al. 2018), Table4 t/m Table4.Gs2 in de CRF tabellen, methode in Arets et al. 
(2019)). 

2. Kyoto protocol (boekhouding, 1e commitment periode 2008-2012, tweede commitment 
periode 2013-2020 onder het Kyoto Protocol, Hoofdstuk 11 in de NIR (Coenen et al. 2018), 
tabellen ‘NIR1’ t/m ‘accounting’ in de CRF tabellen, methode in Arets et al. (2019)). 

3. EU besluit 529/20133 (aanvulling op de KP rapportage, beschrijving en methode in 
afzonderlijke annex bij de NIR en cijfers in aanvullende Excel tabellen4) 

4. EU verordening 841/2018 (nieuwe boekhoudregels voor periode 2021-2025 en 2026-2030 
onder het klimaatakkoord van Parijs) 

 

4.3 UNFCCC Rapportage 

Doel van de UNFCCC rapportage is om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de emissies en 
verwijderingen van broeikasgas voor de LULUCF sector. De systematiek om emissies te bepalen 
combineert informatie over de omvang van een activiteit, gebeurtenis of proces (activiteitendata) met 
bijbehorende emissies of verwijderingen van broeikasgassen (emissiedata). Voor de LULUCF sector 
vormen ruimtelijk expliciete informatie over landgebruik, landgebruiksverandering en bodemtype de 
belangrijkste activiteiten data. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen 6 landgebruiksklassen 
(IPCC 2006): 

1. Bos (Forest Land) 
2. Bouwland (Cropland) 
3. Grasland (Grassland) 
4. Wetland (Wetland) 
5. Bebouwd gebied (Settlement) 
6. Overig land (Other land; hieronder wordt in het geval van Nederland kale grond zonder 

noemenswaardige bedekking of vegetatie gerekend zoals strand en stuifzanden. 

Verder moet nog de categorie “geoogste houtproducten” (HWP, Harvested Wood Products) worden 
gerapporteerd. 
 
Elk van deze categorieën is verdeeld in landgebruik dat hetzelfde landgebruik blijft, bijvoorbeeld bos 
dat bos blijft en land dat is omgezet in dat landgebruik, bijvoorbeeld land dat is omgezet naar bos (zie 
Tabel 2.1). Hieronder worden alle conversies van de andere landgebruikscategorieën naar het 

 
2 Verordening (EU) 2018/841 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018, inzake de opname 

van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in 
het klimaat- en energiekader 2030, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit nr. 
529/2013/EU 

3 Besluit Nr. 529/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, inzake boekhoudregels 
met betrekking tot broeikasgasemissies en -verwijderingen als gevolg van activiteiten met betrekking tot 
landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw en inzake informatie betreffende acties met 
betrekking tot deze activiteiten. http://data.europa.eu/eli/dec/2013/529/oj. 

4 De 2019 rapportage van Nederland tbv 529/2013: http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/mmr/lulucf/envxipoxg 

http://data.europa.eu/eli/dec/2013/529/oj
http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/mmr/lulucf/envxipoxg


 
bestemmingslandgebruik meegenomen en onderscheidden, i.e. bouwland omgezet in bos, grasland 
omgezet in bos, enz. Ieder van de hoofdcategorieën kan weer verder gestratificeerd worden in 
subcategorieën om rekening te houden met sterk verschillende typen landgebruik binnen een 
hoofdcategorie. In de huidige NIR wordt bijvoorbeeld grasland gestratificeerd in grasland vegetatie 
(Grassland non-TOF, bestaande uit landbouw, natuur en boomgaarden) en bomen buiten bos (TOF). 
Als nodig kunnen ook andere stratificaties gebruikt worden. Daar is dan wel geschikte informatie voor 
de activiteitendata en emissiefactoren voor nodig. 
 
Tabel 1. Matrix van categorieën voor landgebruik en verandering van landgebruik zoals gebruikt 
binnen de LULUCF rapportage. Rapportage gebeurt onder de landgebruikscategorie die vermeld staat 
bovenaan de kolommen. 

Naar:      
Van: Bos Bouwland Grasland Wetland Woon-gebied Ander land 
Bos Bos dat bos 

blijft 
Bos naar 
Bouwland 

Bos naar 
Grasland 

Bos naar 
Wetland 

Bos naar 
Woongebied 

Bos naar Ander 
land 

Bouwland Bouwland naar 
bos 

Bouwland dat 
Bouwland blijft 

Bouwland naar 
Grasland 

Bouwland naar 
Wetland 

Bouwland naar 
Woongebied 

Bouwland naar 
Ander land 

Grasland Grasland naar 
bos 

Grasland naar 
Bouwland 

Grasland dat 
Grasland blijft 

Grasland naar 
Wetland 

Grasland naar 
Woongebied 
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Na conversie wordt land een aantal jaren gerapporteerd onder de subcategorie 'land omgezet in', 
meestal 20 jaar. Deze 20 jaar is de standaard overgangstijd die wordt gebruikt om uitdrukking te 
geven aan de tijd die nodig is voor stabilisatie van de veranderingen in bodemkoolstofvoorraden in 
minerale bodems. Na deze overgangsperiode worden deze eenheden land en bijbehorende 
broeikasgasemissies en -verwijderingen opgenomen in de categorie "land dat land blijft". Bijvoorbeeld 
bij conversie van bouwland naar bos worden de bijbehorende broeikasgasemissies en –verwijderingen 
eerst 20 jaar onder bouwland naar bos gerapporteerd en na die 20 jaar onder bos dat bos blijft. 
 
Deze activiteitendata moeten vervolgens gecombineerd worden met emissiefactoren om de 
broeikasgasemissies en –verwijderingen te kunnen bepalen. De basis voor de emissiefactoren voor de 
verschillende landgebruikscategorieën zijn veranderingen in koolstofvoorraden voor de volgende 
koolstofreservoirs: 

• bovengrondse levende biomassa, 
• ondergrondse levende biomassa,  
• strooisel (alleen bossen, voor andere landgebruikscategorieën dood organisch materiaal) 
• dood hout (idem),  
• organisch koolstof in de bodem (minerale en organische bodems afzonderlijk vermeld). 

 
Voor deze koolstofreservoirs worden alle veranderingen in koolstofvoorraden omgezet naar netto CO2-
emissies (bij afname van koolstofvoorraden) en –verwijderingen (bij toename van koolstofvoorraden) 
door de veranderingen in koolstofvoorraden te vermenigvuldigen met -44/12. CO2 verwijderingen, 
bijvoorbeeld als gevolg van koolstofvastlegging in bos dat bos blijft, worden gerapporteerd als 
negatieve emissies. 
 
Daarnaast moet een aantal andere directe en indirecte emissie worden bepaald: 

• directe lachgasemissies (N2O) die het gevolg zijn van stikstof (N) gift in beheerde gronden 
(indien dit niet onder landbouw al gerapporteerd wordt); 

• emissies en verwijderingen als gevolg van ontwateren, vernatten of ander beheer van 
organische of minerale bodems; 

• directe N2O-emissies door stikstofmineralisatie of -immobilisatie die geassocieerd is met 
verlies of toename van organisch materiaal in de bodem als gevolg van verandering van 
landgebruik of beheer van minerale bodems; 

• indirecte N2O-emissies van beheerde gronden (als gevolg van atmosferische N depositie en 
uit- en afspoeling van N van beheerde bodems); 



 

 

• CO2, CH4 en N2O-emissies door gecontroleerde verbranding van biomassa of natuurbranden. 

 
Effect houtoogst 
Oogst van hout wordt in de bos categorie als een afname in de koolstofvoorraad in levende biomassa 
meegenomen en leidt daar dus tot een emissie. Afhankelijk van de toepassing van het hout wordt 
vervolgens de koolstof in de houtproducten meegenomen in de categorie van geoogste houtproducten 
(HWP; harvested wood products). Bij gebruik voor energietoepassingen wordt alleen de koolstofverlies 
in bos meegenomen. Gebruik van hout voor energie leidt daardoor dus tot een instantane emissie op 
moment van oogsten in de LULUCF sector. Voor andere toepassingen wordt de koolstofvoorraad in de 
houtproducten toegevoegd aan het HWP koolstofreservoir, waarna die koolstof afhankelijk van de 
toepassing geleidelijk weer vrij komt Daarbij worden voor verschillende toepassingen van het hout 
verschillende halfwaardetijden gebruikt; biomassa voor energie (instantane oxidatie), papier (2 jaar), 
houten panelen (25 jaar) en gezaagd hout (35 jaar). Maatregelen om primair hout zo duurzaam 
mogelijk te gebruiken en afvalverwerking te cascaderen zullen dus een positief hebben op de 
koolstofbalans in de LULUCF sector. 
 
Uitzondering op deze regels is dat hout dat als gevolg van ontbossingsactiviteiten beschikbaar komt 
als een instantane emissie moet worden meegenomen. Deels is dat bedoeld als een extra prikkel om 
ontbossing te ontmoedigen, deels is de redenatie ook dat groot deel van dit hout ook niet geselecteerd 
is voor houtproductie en daardoor vooral ingezet wordt voor laagwaardige toepassing. 
 
Er zijn verschillende manieren om de koolstof in geïmporteerd of geëxporteerd hout in de balans voor 
landen mee te nemen. Om eventuele dubbeltellingen te voorkomen wordt de productiemethode 
aanbevolen waarbij alleen de koolstofvoorraden in houtproducten meetellen in het land waar het hout 
geoogst is. In de accounting stap voor het Kyoto Protocol en de EU LULUCF verordening 841 wordt het 
gebruik van de productiemethode voorgeschreven. 
 
 
Richtlijnen 
Om te zorgen dat de berekeningen van broeikasgasemissies en –verwijderingen transparant, accuraat, 
compleet, vergelijkbaar en consistent zijn moeten ze voldoen aan de 2006 IPCC richtlijnen voor 
nationale broeikasgasinventarisaties (IPCC 2006).  
De volledige gebruikte tijdreeksen moeten hier aan voldoen. Hoewel de methode niet voor ieder jaar 
vanaf 1990 hetzelfde hoeft te zijn, wordt wel vereist dat de methodes die worden toegepast voor 
huidige jaar vergelijkbaar en consistent zijn met de methode die voor het jaar 1990 wordt toegepast. 
Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat niet zomaar alle nieuwe technieken om data te verzamelen 
voor huidige jaar of gedetailleerd data voor huidig jaar kunnen worden toegepast als dit een resultaat 
oplevert dat niet consistent of vergelijkbaar is met de informatie die voor 1990 beschikbaar is.  
 
De richtlijnen geven steeds verschillende alternatieve benaderingen voor het bepalen van emissies en 
verwijderingen. Dat begint met een standaardmethode en afgeleide gemiddelde standaardwaarden 
(soms per regio of klimaatzone) voor emissiefactoren die in principe door ieder land toegepast kunnen 
worden. Voor belangrijke emissiebronnen worden landen echter geacht op basis van een hoger 
zogenaamd ‘Tier’ niveau te rapporteren door meer voor het land specifieke methoden te ontwikkelen 
en toe te passen en data te verzamelen. Als een land een bepaalde bron of koolstofreservoir niet 
rapporteert wordt het land geacht een transparante onderbouwing te geven voor het niet rapporteren.  
 

4.4 Methode voor LULUCF in Nederland 

De precieze invulling van de methode voor de Nederlandse UNFCCC rapportage van LULUCF staat 
beschreven in Arets et al. (2019). Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste onderdelen 
van de methodes en mogelijke beperkingen die een rol kunnen spelen bij het monitoren van de 
klimaatprestaties van maatregelen. 
 
Activiteitendata 



 
De Nederlandse methodologie omvat en rapporteert over het gehele land oppervlak van Nederland in 
een zogenaamde wall-to-wall benadering. De activiteitendata zijn gebaseerd op landgebruiks- en 
landgebruiksveranderingsmatrices voor de periode 1990-2004, 2004-2009, 2009-2013 en 2013-2017. 
De gebruikte landgebruikskaarten zijn een bewerking van basiskaarten voor monitoren van natuur 
(Basiskaart Natuur), die op hun beurt gebaseerd zijn op de op dat moment meest recente versies van 
de topografische kaart. De kaarten hebben als datum 1 januari 1990, 2004, 2009, 2013 en 2017 
(Figuur 2), waarbij de laatste twee kaarten specifiek voor hun toepassing binnen de LULUCF 
monitoring zijn opgesteld en inmiddels niet meer voor monitoren van natuurdoelen worden gebruikt.  
 
De kaarten worden op een geharmoniseerde manier gerasterd en vervolgens worden door een overlay 
alle landgebruiksovergangen binnen deze perioden bepaald (Kramer et al. 2009). De op de kaarten 
onderscheidden landgebruiken worden geaggregeerd naar de 6 LULUCF landgebruikscategorieën 
waarbij er bij grasland nog ruimtelijk expliciet onderscheidt wordt gemaakt tussen landbouw 
(voornamelijk weiland), natuurgrasland (inclusief heide, hoogveen, schorren en kwelders) en bomen 
buiten bos. Op basis van informatie uit CBS statistieken wordt daarnaast het areaal 
(fruit)boomgaarden bepaald.  

 
 
Figuur 2. Kaart met landgebruik op 1 januari 2017 
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Uit een steekproefsgewijze controle van het landgebruik op de kaarten (zie bijvoorbeeld Kramer and 
Clement 2015) blijkt dat de classificatie over het algemeen nauwkeurig is. Toch gaat het niet altijd 
helemaal goed, waarbij met name veranderingen van en naar bos extra aandacht verdienen vanwege 
de potentiele grote effecten op emissies en verwijderingen. Tijdens een controle van de 
landgebruikstransities tussen de kaarten uit 2013 en 2017 bleek dat in sommige gevallen kapvlaktes 
die gewoon als bos moeten blijven worden meegeteld5 (maar met een tijdelijk sterk gereduceerde 
koolstofvooraad) op de kaart in 2017 als ander landgebruik (vooral grasland) werden geïnterpreteerd. 
Bij grotere kap- of verjongingsvlaktes bleek het lastig om die als zodanig te identificeren (zie ook 
Schelhaas et al. 2017). Ook kunnen veranderingen in de definities of interpretaties van de kaarten 
ertoe leiden dat ten onrechte (geen) veranderingen in landgebruik worden meegenomen terwijl die er 
niet (of juist wel) zijn, bijvoorbeeld door bomen op een erf juist wel of juist niet meer als bos te 
classificeren waardoor interpretatie van een grid-cel veranderd. 
 
Naast de landgebruikskaarten worden de activiteitendata aangevuld met twee landsdekkende 
bodemkaarten, een die bodemtype voor 1977 weergeeft en een update voor 2014 waarop de arealen 
veenbodem en moerige grond zijn bijgewerkt. Die update van de bodemkaart was nodig om rekening 
te houden met verlies van veen dat veelal het gevolg is van het waterbeheer dat gericht is op een 
verlaagde grondwaterstand om landbouw mogelijk te maken. Dit resulteert in oxidatie van het veen 
met bijbehorende CO2 emissies, die in het geval van de Nederlandse LULUCF sector meteen ook de 
grootste bron van emissies vormt. Door de oxidatie van de organische stof uit de bodem veranderen 
veenbodems geleidelijk in moerige gronden en uiteindelijk als alle veen geoxideerd is in minerale 
bodems.  
 
Door de combinaties van de verschillende landgebruikskaarten en bodemkaarten kunnen 
landgebruiksveranderingen over de verschillende bodemtypes gemonitord worden.  
 
Emissiefactoren 
De activiteitendata worden in combinatie met emissiefactoren gebruikt om de LULUCF emissies te 
berekenen. De emissiefactoren geven voor ieder koolstofreservoir bij ieder van de 
landgebruiksveranderingen en eventueel bodemtypes de bijbehorende veranderingen in 
koolstofvoorraden en dus CO2 emissies of verwijderingen. Daarnaast wals relevant emissies van 
andere broeikasgassen (N2O en of CH4).  
 
De koolstofbalans voor levende biomassa in bos dat bos blijft is gebaseerd op gegevens over bijgroei 
uit de Nederlandse bosinventarisaties (NBI). Ook informatie over dood hout wordt uit de NBI’s 
gehaald. NBI plotgegevens zijn beschikbaar voor drie inventarisaties: de HOSP-dataset (1988-1992, 
3448 plots; Schoonderwoerd and Daamen 1999), Meetnet Functievervulling (MFV, of 5e 
bosinventarisatie; 2001-2005; 3622 plots; Dirkse et al. 2007) en de zesde Nederlandse 
Bosinventarisatie (NBI-6; 2012-2013; 3190 plots; Schelhaas et al. 2014). Ook de opbouw van koolstof 
in dood hout wordt bepaald op basis van gemeten waarden uit de drie inventarisaties gecombineerd 
met enkele algemene parameters. Koolstof die in de strooisellaag wordt opgeslagen, wordt geschat uit 
informatie uit de MFV en NBI6 in een aantal nationale gegevenssets (zie hoofdstuk 4 in Arets et al. 
2019). 
 
De koolstofbalans voor land dat verandert van bos naar andere landgebruikscategorieën wordt 
berekend uit de verschillen in koolstofvoorraden in biomassa en dode organische stof tussen de twee 
landgebruiken, waarbij verlies van koolstof uit de oorspronkelijk koolstofreservoirs levende biomassa, 
dood hout en strooisel van bos als een instantane emissie dient te worden meegenomen. Uitzondering 
is bos dat wordt omgezet in “Bomen buiten bos” (Trees Outside Forest; TOF). Hiervoor wordt 
aangenomen dat de boombedekking wordt voortgezet en dat er geen veranderingen in boven- en 
ondergrondse biomassa optreden. Bij die transitie wordt wel verlies van dood hout en strooisel 
aangenomen. 
 

 
5 Uit beschrijving voor landgebruikstypen bos uit de Catalogus en Productspecificaties voor Basisregistratie 

Topografie van het Kadaster (https://zakelijk.kadaster.nl/brt-documentatie): “Een afgebrand bos, 
kapvlakte, jonge aanplant of bosopslag (spontaan groeiend bos waarvan de begrenzing niet duidelijk  kan  
worden  onderscheiden) wordt  behandeld  als  bos” 

https://zakelijk.kadaster.nl/brt-documentatie


 
Bij conversies van andere landgebruiken naar bos is de aanname dat na instantane verlies van de 
oorspronkelijk voorraden in bouwland of grasland in het jaar van conversie, de koolstofvoorraden in 
levende boven en ondergrondse biomassa binnen 30 jaar geleidelijk de voorraad bereiken die dan 
voor bos dat bos blijft geldt. Deze emissiefactor wordt dus indirect afgeleid van waarnemingen uit de 
NBI’s. Omdat de mate van opbouw van koolstofvoorraden in dood hout en strooisel zeer onzeker is en 
waarschijnlijk nog relatief beperkt is, worden deze in het huidige systeem voor Nederland niet 
meegenomen. Bij de landgebruiksverandering van TOF naar bos, wordt aangenomen dat de 
oorspronkelijke boombedekking wordt voortgezet en behoudt het land de oorspronkelijk 
koolstofvoorraad van bos die vanaf gewoon blijft toenemen op dezelfde manier als bos dat bos blijft. 
 
In Nederland bestaat bouwland voornamelijk uit teelt van eenjarige gewassen. Omdat daarbij een 
evenwicht tussen opname en vastlegging in biomassa wordt veronderstelt wordt er geen netto 
vastlegging van koolstof in levende biomassa geschat voor bouwland dat bouwland blijft (cf. Tier 1 
methode uit de IPCC 2006 richtlijnen). 
 
Ook voor veranderingen in de koolstofvoorraad in levende biomassa in grasland dat grasland blijft dat 
buiten de TOF-categorie valt, past Nederland de tier 1-methode toe die veronderstelt dat er geen 
verandering is in koolstofvoorraden (IPCC 2006). Veranderingen in de relatieve bijdrage van 
boomgaarden aan het oppervlakte grasland zullen de gemiddelde koolstofvoorraden op graslanden 
buiten TOF over de tijd echter veranderen. De veranderingen in koolstofvoorraden in levende 
biomassa voor de categorie TOF onder grasland zijn hetzelfde als voor bossen. 
 
Veranderingen in koolstofvoorraden in levende biomassa als gevolg van veranderingen in landgebruik 
van en naar bouwland of grasland worden bepaald aan de hand van verlies van de totale 
koolstofvoorraad in het oorspronkelijk landgebruik en een winst van de totale voorraad in het nieuwe 
landgebruik. Bij veranderingen van en naar TOF zal de koolstofvastlegging in biomassa dezelfde 
toenamefuncties volgen als voor bos. 
 
Voor minerale gronden worden de CO2-emissies berekend voor alle landgebruikscategorieën op basis 
van een Tier 2-benadering die in detail in Lesschen et al. (2012) wordt beschreven. De 
bodemgegevens van het landelijke LSK-bodemonderzoek zijn daarvoor ingedeeld in nieuwe 
combinaties van landgebruik en bodemtype waarvoor de gemiddelde bodemkoolstofvoorraad is 
bepaald. Voor elk van de LSK steekproeflocaties was het landgebruik op het moment van de 
bemonstering bekend. De grondsoorten voor elk van de bemonsteringspunten werden ingedeeld in 11 
hoofdgrondsoorten, die de belangrijkste variatie in koolstofvoorraden binnen Nederland 
vertegenwoordigen (zie Figuur 2).  
 
De LSK bevat echter alleen gegevens voor bos, akkerland en grasland. Voor conversies met andere 
soorten landgebruik worden schattingen gemaakt met behulp van de IPCC-richtlijnen van 2006. De 
aannames hiervoor zijn: 

• voor conversie naar de categorie woongebied: 50% is verhard en heeft een koolstofvoorraad 
in de bodem van 80% van die van het voormalige landgebruik, 50% bestaat uit grasland of 
bebost terrein met overeenkomstige bodemkoolstofvoorraad. 

• voor wetlands die van of naar bos zijn omgezet, is er geen verandering in de 
bodemkoolstofvoorraad. 

• voor de categorie “ander land” is de koolstofvoorraad nul (conservatieve veronderstelling). 

 
In de huidige methode is het uitgangspunt dat de bodemkoolstofvoorraden binnen 20 jaar (IPCC 2006 
standaardperiode) na een transitie in landgebruik veranderen van de gemiddelde 
bodemkoolstofvoorraad van de waarde voor de oorspronkelijke combinatie van landgebruik en 
bodemtype, naar de waarde voor de nieuwe combinatie en dat na die 20 jaar een evenwicht wordt 
bereikt en de bodemkoolstofvoorraden niet meer veranderen. Bij afname van bodemkoolstofvoorraden 
betekend dit dus een CO2 emissie die over een periode van 20 jaar wordt uitgesmeerd en op dezelfde 
manier resulteert een toename in bodemkoolstof in CO2 verwijderingen. Bovendien betekent dit dat er 
in de LULUCF categorieën land die hetzelfde landgebruik blijven houden er geen veranderingen in 
bodemkoolstofvoorraden zijn en er dus geen gerapporteerde emissies en verwijderingen uit minerale 
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bodems voorkomen. De houdbaarheid van deze aanname en mogelijke noodzaak voor wijzigingen 
hierin wordt momenteel verder onderzocht binnen de pilots voor klimaatslim bodemgebruik. 

Figuur 3. Gemiddelde bodemkoolstofvoorraden per landgebruik (akkerland, grasland, bos en overige 
natuur) in combinatie met bodemtype. De foutmarges geven de standaard deviaties weer. Bron: 
Lesschen et al. 2012). De categorie overige natuur wordt in het LULUCF systeem niet als zodanig 
meegenomen. 

 
Daarnaast worden de emissies uit organische bodems apart gerapporteerd waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen veenbodems (veenlaag van ten minste 40 cm in bovenste 120 cm van de bodem) en 
moerige gronden (veenlaag van ten minste 5-40 cm in bovenste 80 cm van de bodem). Op basis van 
berekeningen van effect van grondwaterdaling door peilbeheer in Kuikman et al. (2005) en de Vries et 
al. (niet gepubliceerd), is de gemiddelde jaarlijkse emissie uit veenbodems en moerige gronden onder 
bouwland en landbouw grasland bepaald. Voor veen is die 19 ton CO2 per ha per jaar en voor moerige 
grond is die 13 ton CO2 per ha per jaar (zie hoofdstuk 11.3 in Arets et al. (2019)). 
 

4.5 Maatregelen 

 
Boosten et al. 2018 onderscheiden vijf vormen van landgebruik/beheer waarvoor klimaatslim 
bosbeheer relevant is: bosbeheer, bosaanleg, beheer van landschappelijke beplantingen, beheer van 
stedelijk groen en agro-forestry. In de uitwerking van de gereedschapskist onder de klimaatenvelop 
zijn het beheer van stedelijk groen en landschappelijke beplantingen samengevoegd, en is op verzoek 
van het Ministerie van LNV de categorie overige natuurterreinen toegevoegd. Deze indeling wordt hier 
ook aangehouden. Voor de online versie van de gereedschapskist zijn subgroepen van maatregelen 
gedefinieerd (in overeenstemming met de indeling in categorieën van Boosten et al. (2018)) die op 
verschillende aspecten van de koolstofcyclus inwerken. Daarom wordt op dit subgroep niveau 
besproken wat de doorwerking is in het LULUCF systeem. Waar de doorwerking in het systeem 
identiek is worden subgroepen tegelijk besproken.  
 
 



 
4.5.1 Bosbeheer 

Alle maatregelen onder de groep “bosbeheer” hebben betrekking op acties in reeds bestaand bos. 
Onder de subgroep “Optimaliseren bijgroei en voorraad” vallen maatregelen die gericht zijn op het 
stimuleren van de bijgroei en het verhogen van de koolstofvoorraad in de biomassa. Dit omvat onder 
andere (tijdelijk) niet meer oogsten, frequent dunnen met het oog op de bijgroei, bemesten/bekalken, 
revitalisering van slecht groeiende soorten en aanplant van geselecteerde herkomsten. Al deze 
maatregelen zouden moeten leiden tot een hogere voorraad koolstof in de levende biomassa in 2030 
ten opzichte van de situatie als deze maatregelen niet genomen waren. De voorraad wordt gemeten in 
de NBI, in dit geval waarschijnlijk de NBI9, met metingen in de periode 2027-2031. Het LULUCF 
systeem hoeft hiervoor niet te worden aangepast. De maatregel “Aanplanten of bevorderen verjonging 
boom- en struiksoorten die het strooisel verrijken” geeft expliciet aan de hoeveelheid strooisel te 
willen beïnvloeden. In dit geval zou het strooisel sneller moeten verteren, waardoor de hoeveelheid 
opgeslagen koolstof in strooisel juist zou afnemen. De strooiseldikte wordt in de NBI opgenomen en 
dit effect wordt dus meegenomen in het systeem. Het instellen van bosreservaten leidt naast een 
hogere voorraad in de levende biomassa waarschijnlijk ook tot een hogere voorraad dood hout, ook 
dit wordt in de NBI gemeten. Niet meer oogsten zou daarnaast in principe kunnen leiden tot een 
vermindering van de oogst in het Nederlandse bos. Dit zou tot uitdrukking komen in een lagere 
gerapporteerde houtoogst uit de NBI en minder verwerkt inlands hout door de industrie in de 
inschattingen van Probos. Minder industrieel rondhout uit het Nederlandse bos leidt dan tot een lagere 
vastlegging in de HWP module, terwijl minder brandhout geen invloed heeft in de LULUCF sector, maar 
mogelijk wel in de vorm van meer emissies door gebruik van andere energiebronnen in de energie 
sector. 
 
Onder de subgroep “Beheer gericht op kwaliteitshout” vallen het aanplanten van soorten die 
geschikt zijn voor het produceren van kwaliteitshout en beheer gericht op het veilig stellen en 
vergroten van de potentiële houtkwaliteit (selecteren, vormsnoei, opsnoeien). Deze maatregelen 
zouden er toe moeten leiden dat een groter deel van het geoogste hout uit het Nederlandse bos 
gebruikt wordt in hoogwaardige producten met een lange levensduur. Dit zou zichtbaar moeten 
worden in de rapportages van Probos als een groter aandeel industrieel rondhout in de totale 
verwerkte hoeveelheid hout, en daarmee invloed hebben op de opgeslagen hoeveelheid koolstof in de 
HWP module. Daarnaast zouden er neveneffecten op kunnen treden buiten de LULUCF sector in de 
vorm van lagere emissies in de industrie en/of energie sector omdat minder andere producten 
geproduceerd hoeven te worden, met minder uitstoot door een lagere energie behoefte.  
 
Onder de subgroep “Behoud bosklimaat” valt eigenlijk alleen de toepassing van kleinschalige 
kapsystemen. Door toepassing van kleinschalige systemen blijft het bosklimaat in stand en verteert 
strooisel en kapafval minder snel. Strooisel wordt opgenomen in de NBI en aanpassing van het 
systeem is dus niet nodig.  
 
Binnen de subgroep “Behoud bodem(koolstof)” vallen maatregelen die gericht zijn op het in stand 
houden van de kwaliteit van de bodem (vaste uitrijpaden om verdichting te voorkomen), het verhogen 
van het koolstofgehalte van de bodem (toevoegen van biochar) of het voorkomen van emissies van 
koolstof uit de bodem (minimaliseren bodembewerking). Bodemkoolstof wordt binnen het LULUCF 
systeem constant verondersteld en deze maatregelen zullen dus niet opgepikt worden in het systeem. 
Een generiek monitoringsysteem van bodemkoolstof zou dit probleem op kunnen lossen, maar de 
variatie in bodemkoolstof is echter groot en de te verwachten effecten vrij klein waardoor de dichtheid 
van monitoring naar verwachting behoorlijk hoog zou moeten zijn. Indirect zou een betere 
bodemkwaliteit kunnen leiden tot beter groeiend bos wat door de NBI zal worden geregistreerd. 
Minder bodembewerking zal ook een effect hebben op de hoeveelheid strooisel, maar ook dit wordt 
door de NBI gemeten.  
 
De subgroepen “Voorkomen ziekten en plagen”, “Voorkomen droogtestress”, “Voorkomen 
stormschade” en  “Voorkomen brand” zijn allemaal gericht op een gezonder en meer resistent bos. 
Deels gaat het daarbij om revitaliseren van aangetaste (essen)bossen, deels om het zodanig beheren 
van bestaande bossen dat ze weerbaarder zijn voor natuurlijke verstoringen. Op kortere termijn zou 
dit kunnen leiden tot een iets lagere bijgroei, bijvoorbeeld door het verlagen van stamtallen om 



 

 

waterbeschikbaarheid te vergroten of kortere omlopen teneinde het stormrisico te beperken. Op de 
langere termijn zou het moeten leiden tot een stabielere bijgroei en mogelijk hogere voorraden. In de 
FRL is het risico op dit soort verstoringen echter niet opgenomen. Als deze maatregelen 
geïmplementeerd worden, maar de verwachte gebeurtenissen treden niet op, zou dit kunnen leiden tot 
een iets lagere voorraad dan verwacht, en dit zal in principe door de NBI worden geregistreerd. Indien 
deze gebeurtenissen wel optreden zal dit ook door de NBI worden geregistreerd, maar heeft 
Nederland de mogelijkheid om het aangetaste areaal dat meer is dan het vastgestelde 
achtergrondniveau plus marge, uit de accounting te halen via de Natural Disturbances Provisie. Dat 
betekent echter dat ook eventuele toekomstige nieuwe vastlegging van koolstof op het uitgesloten 
areaal niet meer mee mag worden genomen. Ondanks dat de afgelopen jaren grote oppervlaktes bos 
in Portugal zijn getroffen door bosbranden heeft Portugal nog geen aanspraak op de provisie gemaakt. 
Deels komt dat omdat het getroffen areaal dan vervolgens helemaal niet meer mag  worden 
meegenomen in de rapportage. 
 

4.5.2 Bosaanleg 

Onder de subgroep “Areaal bos vergroten” worden mogelijkheden genoemd om (tijdelijk) bos te 
planten op landbouwgronden, braakliggende terreinen en natuurterreinen, al dan niet in combinatie 
met andere functies zoals waterberging, windmolens, woninbouw en paludicultuur. Over het algemeen 
zullen deze bossen van zodanige grootte zijn dat ze (na enige tijd!) als bos op de kaart komen te 
staan. Als deze terreinen als bos op de kaart komen, worden ze behandeld als nieuw bos. Onder het 
huidige systeem krijgen alle nieuwe bossen dezelfde groeisnelheid, onafhankelijk van de 
omstandigheden. Een mogelijke uitzondering binnen deze subgroep is het aanplanten van korte-
omloop bossen op landbouwgrond voor teelt van biomassa (bioenergie). In principe is dit te 
beschouwen als een landbouwteelt en zou het niet onder de bosdefinitie vallen. Het is echter niet 
uitgesloten dat dit wel als bos op de kaart zou komen te staan. De recent ingevoerde controle van 
nieuwe bossen bij het invoeren van een nieuwe kaart zou dit kunnen voorkomen. De geproduceerde 
biomassa zou binnen de energie sector leiden tot een verlaging van de emissies, maar niet ten goede 
komen aan de LULUCF sector. De voorraad biomassa per hectare is groter dan in normaal akkerland of 
grasland. Overwogen zou kunnen worden korte-omloop biomassateelt als aparte niet-ruimtelijke 
categorie mee te nemen op dezelfde manier als boomgaarden nu worden meegenomen. Voorwaarde 
daarvoor is wel dat het areaal biomassateelt bekend is en gemonitord wordt, bijvoorbeeld door het 
CBS. 
 
Onder de subgroep “Maatregelen om nieuw bos klimaatslim in te richten” vallen maatregelen die 
gericht zijn op het bevorderen van de overleving en groei van de nieuwe bossen en het resistenter 
maken van deze bossen tegen klimaatverandering. Het huidige systeem maakt geen onderscheid in 
type bos en groeisnelheid van nieuwe bossen en zal hier dus niet gevoelig voor zijn. Na 30 jaar 
worden deze bossen ondergebracht in de categorie “blijvend bos” en zal een eventuele hogere 
voorraad van de nieuw ingekomen bossen invloed hebben op de gemiddelde voorraad van de hele 
categorie blijvend bos. Eventuele verhoogde houtoogst als gevolg van aanplant van deze bossen zal 
via de NBI en Probos enquetes naar voren komen. Een van de voorgestelde maatregelen in deze 
subgroep is “Bosaanleg met soort en beheer gericht op kwaliteitshout”. Een hoger aandeel 
kwaliteitshout zou zich moeten vertalen in meer industrieel rondhout en leiden tot een hogere 
vastlegging in de HWP module. Daarnaast treden mogelijk lagere emissies op in andere sectoren 
buiten LULUCF. 
 

4.5.3 Agroforestry 

De eerste subgroep onder agroforestry is “Aanplant van bomen in combinatie met vee”. Dit kan 
vele vormen aannemen, zowel in termen van beplantingstype en –dichtheid als met welk soort vee 
gecombineerd wordt. Bij voldoende dichtheid van de beplanting en oppervlakte van het perceel zal 
een dergelijke functiecombinatie waarschijnlijk als bos worden aangemerkt op de kaart, bijvoorbeeld 
in het geval van een populierenbeplanting in combinatie met weiden van koeien of schapen. In dat 
geval zijn dezelfde overwegingen van toepassing zoals geschetst bij de aanleg van nieuw bos. Indien 



 
slechts kleinere groepen of rijen worden ingeplant verschijnen deze als groene elementen op de kaart, 
maar is de oppervlakte waarschijnlijk niet toereikend om als bos te worden beschouwd. In dat geval 
worden het “kleine bosjes” en vallen onder de categorie Trees Outside Forest. Beplantingstype en 
groeisnelheid zijn in dat geval niet van belang, omdat dezelfde groeisnelheid aangehouden wordt als 
bij jong bos. Wel kan de oppervlakte zoals bepaald door de kaart afwijken van de werkelijke 
oppervlakte omdat er bij kleine bosjes veel randeffecten te verwachten zijn en de kaart opgebouwd is 
uit pixels van 25 bij 25 meter. Vooral bij beplantingen van smallere stroken zou dit mogelijk een 
onderschatting van de totale oppervlakte kunnen opleveren. Een van de voorgestelde maatregelen is 
om kippenuitlopen te beplanten met walnoten of ander fruit. Het is mogelijk dat zo’n beplanting op de 
kaart geïnterpreteerd wordt als boomgaard. In dat geval valt zo’n perceel voor de LULUCF sector 
onder grasland, en zou het oppervlakte boomgaard in de CBS toe moeten nemen. Voor de 
berekeningen is dit minder gunstig, omdat de voorraad koolstof in boomgaarden aanzienlijk lager is 
dan in bossen. Een andere voorgestelde maatregel is het beplanten van kippenuitlopen met 
bijvoorbeeld wilgen voor de biomassa teelt. Hiervoor gelden dezelfde overwegingen als genoemd 
onder de aanleg van nieuw bos. 
 
In de subgroep “Aanplant van bomen in combinatie met akkerbouwgewassen” gelden dezelfde 
overwegingen als bij de functiecombinatie met vee. Grotere oppervlaktes met voldoende dichtheid van 
beplanting kunnen als bos worden gezien op de kaart, rijen en groepjes beplanting als klein bos. 
Mogelijk zijn er uitzonderingen die als boomgaard worden gezien. In al deze gevallen zal het LULUCF 
systeem een hogere sink en/of voorraad berekenen. Het is echter de vraag of het terecht is een 
bos/akkerbouw combinatie (na 30 jaar) evenveel biomassa, strooisel en dood hout toe te rekenen dan 
een volwassen bos. Maar ook in volwassen bossen is er een grote spreiding aan situaties. 
 
Bij de “Aanleg van voedselbossen” wordt ook een combinatie gemaakt van boomvormende soorten 
(vaak met eetbare vruchten) en eetbare planten. Naar verwachting zal dit soort bossen ook 
daadwerkelijk op de kaart als bos verschijnen vanwege de grootte en bedekking van de boomlaag. De 
bestemming blijft echter landbouwgrond, wat indruist tegen de gebruikte bosdefinitie. Bij het maken 
van de kaarten lijkt dit echter niet strikt toegepast te worden en zal dit gewoon als bos aangemerkt 
worden en als jong bos meegaan in het LULUCF systeem.  
 

4.5.4 Landschapsbeheer inclusief stedelijk groen 

In de subgroep “Aanleg van nieuwe landschapselementen” gaat het om aanplanten van 
houtwallen, singels, boomgroepen en dergelijke in het landschap. Zulke elementen zullen over het 
algemeen als Trees Outside Forest op de kaart komen te staan en als zodanig behandeld worden in 
het LULUCF systeem. Ook hier geldt dat kleine elementen en smalle rijen mogelijk 
ondervertegenwoordigd zijn in de kaart omdat ze te smal zijn om een 25 m pixel te domineren. 
Iets soortgelijks geldt bij de subgroep “Bevorderen aanplant van bomen in openbare ruimte en 
tuinen”. Alleen als deze bomen zelf groot genoeg zijn, of aansluiten bij bestaand groen, zullen ze een 
pixel kunnen laten overgaan naar het landgebruik Trees Outside Forest. Indien dit niet het geval is, 
blijft het waarschijnlijk overig of bebouwd, zonder voorraad biomassa. Een alternatief hier zou kunnen 
zijn om ook in bebouwd gebied biomassa voorraden te bepalen, bijvoorbeeld met behulp van remote 
sensing. 
Voor “Bevorderen hoogwaardige productie en afzet hout” gelden dezelfde overwegingen als 
eerder genoemd onder bestaand bos. 
 
De maatregelen “Introduceren actiever beheer om bijgroei te optimaliseren”, “Keuze voor 
klimaatbestendige soorten” en “Verlengen levensduur bomen in stedelijk gebied en langs 
wegen” hebben invloed op de voorraad koolstof in de biomassa. Omdat het hier waarschijnlijk gaat 
om Trees Outside Forest zal dat in het LULUCF systeem geen invloed hebben, omdat de voorraad in 
TOF afgeleid wordt van de voorraad in bos. Om deze maatregelen wel direct invloed te laten hebben 
moet ook in TOF de voorraad gemeten worden. Wel zouden deze maatregelen ervoor kunnen zorgen 
dat bestaande landschapselementen behouden blijven en niet verwijderd worden vanwege slechte 
groei of veiligheid. Verwijderen van dit soort elementen (en niet herplanten) leidt tot een lager 
oppervlak TOF en dus een lagere voorraad in het LULUCF systeem. 



 

 

 

4.5.5 Beheer van overige natuurterreinen 

Bij beheer van overige natuurterreinen moet onderscheid gemaakt worden tussen beheer van 
bestaande natuurterreinen en aanleg van nieuwe natuur. Bij regulier beheer en toepassing van 
maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het verwijderen van 
biomassa en bodem ten behoeve van de afvoer van stikstof een belangrijk onderdeel van het beheer. 
Echter bij de afvoer van biomassa wordt ook koolstof afgevoerd, resulterend in een afname van de 
koolstofvoorraden. In de huidige systematiek van LULUCF monitoring komen de effecten van beheer 
van bestaande natuurterreinen niet tot uitdrukking. Van belang hierbij zijn de aannames die in het 
systeem worden gemaakt voor de landgebruikscategorieën waar die overige natuur (geen bos) onder 
valt. Korte vegetaties zoals verschillende soorten natuurgraslanden, heide, hoog- en laagveen zullen 
worden meegenomen onder de grasland landgebruikscategorie, rietmoerassen en open water onder 
wetlands en natuurtypen zonder of met beperkte vegetatie zoals stuifzanden onder de categorie 
“ander land”. Bij alledrie die landgebruikscategorieën is de aanname dat voor land dat in die 
categorieën blijft geen netto opbouw van koolstofvoorraden in biomassa plaatsvind en ook dat 
bodemkoolstofvoorraden na een transitieperiode van 20 jaar na conversie in evenwicht zijn en dus 
niet veranderen. Om effecten van beheer van korte vegetaties en stuifzanden mee te in het LULUCF 
monitoringssysteem zal dit dus aangepast moeten worden. Daarvoor moeten meerdere natuurtypen 
geïdentificeerd worden (zie bijvoorbeeld Arets 2018) en moeten specifieke emissiefactoren voor de 
beheersmaatregelen bepaald worden. 
 
Uitzondering hierop is de inzet van ontbossing als uitbreiding of herstelmaatregel. De conversie van 
bos naar andere natuur, momenteel een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing in Nederland 
(Schelhaas et al. 2017), zal in de LULUCF monitoring opgepikt worden als een 
landgebruiksverandering die leidt tot het verlies van de volledige bos koolstofvoorraad (emissie) en 
een kleine vastlegging in de nieuwe biomassa. In principe wordt alle natuur buiten bos onder 
(natuur)grasland, wetlands of “ander land’ gerapporteerd. Bij conversie naar wetland (i.e. open water) 
en zandverstuivingen (in de categorie “ander land”) zal de koolstofvoorraad in nieuwe biomassa nul 
zijn. Bij conversie naar korte vegetaties (bijvoorbeeld grasland, heide), krijgt in het LULUCF systeem 
het land de standaard waarde voor de koolstofvoorraad in biomassa voor grasland (voor gematigde 
streken zie hoofdstuk 6 in Arets et al. 2019) uit de IPCC 2006 richtlijnen. Het systeem maakt dus geen 
onderscheidt tussen verschillende soorten korte vegetaties.  
 
Op dezelfde manier zullen klimaatmaatregelen gericht op het verminderen of voorkomen van 
ontbossing in het systeem tot uitdrukking komen als een afname in de emissies uit ontbossing.  
 

4.6 Conclusies en aanbevelingen 

Mogelijkheden om het systeem te veranderen in de gewenste richting: 
- Bestaand bos: Bij voldoende schaal van implementatie van projecten zullen de komende 

bosinventarisaties in principe een hogere voorraad meten dan verwacht in het FRL. Het is niet 
bekend hoe groot het effect moet zijn om echt meetbaar te zijn (1 plot per 100 ha, dus 
minstens 100 ha implementatie, hoe groot effect per ha is dan nodig?). Als alternatief zouden 
alle gesubsidieerde projecten misschien expliciet meegenomen kunnen worden, waarbij dus 
een gewogen gemiddelde uitgerekend wordt tussen de “normale” bossen zoals gemeten in de 
NBI en de projectbossen met verhoogde voorraad. Hiervoor zijn metingen ter plekke nodig, of 
een inschatting van de extra vastlegging per project.  

- Bebossing: komt op de kaart als nieuw bos. Alle bebossing telt mee als nieuw bos met vaste 
factor van 13 ton per ha ongeacht echte groeisnelheid. Nieuw bos kan generiek bemonsterd 
worden op soort en type om verschil te kunnen maken tussen soorten bos. Vereist wel dat 
kaartmateriaal beschikbaar is (kan pas na nieuwe landgebruikskaart), en vereist veel 
veldmonitoring van de situatie voor alle plekken waar nieuw bos ligt (of alles >1 ha). 
Alternatief is om alle gesubsidieerde projecten expliciet op te nemen in het systeem, met 



 
schatting van vastleggingssnelheid op basis van aangeleverde gegevens. Kan middels een 
polygonen kaart met alle locaties (ruimtelijk expliciet) of misschien ook als totale oppervlakte 
en dan gewogen gemiddelde bepalen (net als boomgaarden binnen grasland). 

- Agroforestry: Dit kan worden opgepikt als nieuw bos (bij voldoende grootte), kleine bosjes of 
als boomgaard. Bij verlaten van agroforestry systeem krijg je wel ontbossing, maar dan alleen 
voor de berekende opgebouwde voorraad. Het is wel de vraag of je in dit soort bossen 
evenveel bodemkoolstof kunt aannemen, en strooisel en dood hout waarschijnlijk ook niet. 

- Landschapselementen en groen in de stad: hooguit als kleine bosjes, voorraad wordt afgeleid 
van bos. Alleen een expliciete monitoring van de voorraad helpt. 

- Het verdient aanbeveling bij het maken van komende nieuwe landgebruikskaarten om voor de 
bekende voorbeeldprojecten uit de gereedschapskist te controleren wat het landgebruik op de 
kaart geworden is en of dit terecht en/of gewenst is. 
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5 Ondersteuning monitoring 

 
In samenspraak met de algeheel projectleider is een Excel format opgesteld om te zorgen dat er 
voldoende informatie verzameld wordt om de locaties en activiteiten vast te kunnen leggen, en om de 
pilots uit te kunnen werken tot voorbeeldprojecten voor de gereedschapskist. Daarnaast is er contact 
geweest met verschillende projectleiders over het vastleggen van de nulsituatie. Er is voor gekozen 
geen monitoringsprotocol vast te leggen met betrekking tot de nulsituatie, maar van geval tot geval te 
beoordelen of de methodes voldoende zijn. Daarnaast is de deelprojectleider betrokken geweest bij 
het schatten van koolstofeffecten met name in pilots B2 en B3. 

 

  



 

6 Conclusie/implicaties en vervolg 

6.1 Gereedschapskist 

Met de Gereedschapskist krijgt elke Nederlandse bosbeheerder toegang tot informatie over 
klimaatslimme beheer- en inrichtingmaatregelen. Zoals gepland is een eerste versie van de 
gereedschapskist online beschikbaar via de website van de VBNE. De laatste week van maart wordt 
een laatste interne check op bestaande teksten uitgevoerd. Daarna wordt feedback gevraagd aan een 
geselecteerde externe groep gebruikers plus het kernteam. De website is dan in principe klaar om 
gelanceerd te worden. Het is echter de vraag wanneer deze lancering plaats moet vinden. Deze versie 
bevat alle gewenste functionaliteiten, maar moet nog verder gevuld worden, met name meer 
maatregelbeschrijvingen en voorbeeldprojecten. Dit zal worden uitgevoerd in de klimaatenvelop 2019. 
In overleg met het kernteam zal gekeken worden wanneer de site gevuld genoeg is om gelanceerd te 
worden.  
 
In 2019 zullen alle pilots worden opgenomen als voorbeeldproject in de gereedschapskist. Voor elke 
pilot wordt een schatting van kosten, opbrengsten en klimaateffecten gemaakt met behulp van de set 
tools die ontwikkeld zijn in het eerste jaar. Het gaat hier met name om de gekoppelde modellen 
Efiscen Space en CO2Fix voor de integratie van de economische en klimaataspecten, aangevuld met 
expertise van de partners op het gebied van overige impacts. Het kwantificeren van de economische 
en klimaat effecten en het maken van de projectbeschrijvingen zal in nauwe samenwerking met de 
projectleiders gebeuren. Op basis van de voorbeeldprojecten zullen de maatregelpagina’s verder 
ingevuld en verbeterd worden. Tevens wordt een pagina ‘Feiten en cijfers’ toegevoegd waarin een 
aantal kerncijfers gegeven wordt en een aantal basisbegrippen uitgelegd. Gebleken is dat hieraan veel 
behoefte is.  
 

6.2 BlesApp 

In 2019 wordt de bles-app verder uitgebreid met informatie over de substitutie-effecten van de 
geoogste houtproducten. Daarnaast zal ook de hoogte-bijgroei anders gemodelleerd gaan worden om 
zo het model beter te laten functioneren in opstanden met een complexe bosstructuur. Omdat de 
applicatie nu vrij beschikbaar is voor iedereen moet ook een aantal beveiligingsissues worden 
aangepakt om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Tot slot zal de applicatie tot minimaal eind 2020 
worden onderhouden en beschikbaar kunnen blijven voor gebruik.  
 

6.3 LULUCF systeem 

In 2018 is een verkenning gedaan of het LULUCF systeem technisch gezien in staat is de voorgestelde 
maatregelen op te pikken, en zo niet hoe het systeem eventueel aangepast zou kunnen worden. In 
2019 wordt dit werk voortgezet, waarbij met name gekeken zal worden naar de te verwachten grootte 
van het effect (effect per ha maal realistisch te verwachten oppervlak) in relatie tot de huidige grootte 
van sinks en sources, onder andere zoals vastgelegd in het Forest Reference Level (FRL). 



 

 

6.4 Ondersteuning monitoring 

In 2019 is meer tijd gereserveerd om samen met de projectleiders beschrijvingen van de 
voorbeeldprojecten op te stellen voor de gereedschapskist en het kwantificeren van de economische 
en klimaat effecten. Naar verwachting leidt dat ook tot een betere bewustwording bij de projectleiders 
over nut en noodzaak van kwantificering en monitoring. Waar nodig zal geassisteerd worden bij het 
uitvoeren van de nulmeting. Ook wordt de monitoringssystematiek voor opvolging van de 
voorbeeldprojecten door de tijd met de pilotleiders besproken en vastgelegd. 



 

  



 

 

Annex 1.  Handleiding BlesApp  

Zie bijgevoegde file. 
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