
Landelijke 
Bossenstrategie
Rijk en provincies



Aanleiding en urgentie

Maatschappelijke onrust (houtkap en ontbossing)

Meer samenhang in bos-, natuur- en klimaatbeleid



› Ambitie: 

Gezond, toekomstbestendig en 

maatschappelijk gewaardeerd bos.

› Doelen:

• Herstel biodiversiteit

• Vastleggen koolstof (klimaatmitigatie)

• Vasthouden water (klimaatadaptatie)

• Hout als grondstof voor de circulaire 
economie

• Recreatie

Ambitie en doelen
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Hoofdambitie

Meer Bos

Vitaler Bos

Bomen Buiten Bos

Gebruik van Bos



Bossenstrategie: vervolg
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 Verdere uitwerking van ambities en doelen (WAT)

 Beleidsinstrumenten en financiering (HOE)

 Uitvoeringsagenda voor periode 2020 tot 2030

Nota Bene!

– uitvoeringsagenda is nog geen programma

– geen voorschot op programma natuur

– er zijn vervolgafspraken nodig

– onderdelen verschillen in mate van uitwerking



Nieuwe koers samengevat: inhoud
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➢ We breiden bosareaal uit 

➢ We compenseren boskap (vanaf 2017)

➢ We verbeteren kwaliteit bossen

 Vitaler bos = hogere biodiversiteit en hogere productie

 Meer natuurbos

 Overig bos: doelen in balans

➢ We versterken landschap

➢ We stimuleren toepassing van hout



Nieuwe koers: principes uitvoering
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› Bos is gezamenlijke verantwoordelijkheid

– iedere partij met eigen rol.

› Meer in samenhang sturen op doelen: klimaat, natuur, gebruik.

› Meer duidelijkheid en transparantie over de doelen voor het bos.

› Meer zelfreflectie en vergroten lerend vermogen.

› Bewoners vroeg betrekken bij keuzes tav compensatie en beheer → dilemma’s delen ipv 
uitkomst uitleggen.



VERDIEPING
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Meer bos: uitwerking doelen

➢ Totaal 407.000 ha bos in 2030 tov referentie 370.000 ha (mogelijk nog bijstellen)

➢ Circa 3400 ha boscompensatie (buiten NNN) 

➢ Circa 15.000 ha binnen NNN

➢ Circa 19.000 ha buiten NNN 

➢ In overgangsgebieden

➢ In combinatie, oa beekdalen, rivieren, energie, bouw, landbouw

› Versterking landschappelijke kwaliteit
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Meer bos: acties en financiering
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› Compensatie: 

– afspraken in Programma Natuur

– Reparatie Nb-wet compensatie bosomvorming

› Bos binnen NNN: budgetneutraal

› Bos buiten Natuur, privaat en publiek:

– Ontwikkelmaatschappij 

– Nationale koolstofmarkt 

– Vergroening GLB 

– SKNL 

– Koppeling met huidige programma’s, oa PAGW, DPRA 

– Koppeling woningbouw



Vitaal bos: uitwerking doelen
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› Doel: herstel biodiversiteit en koolstofopslag

– Omgevingsfactoren verbeteren

▪ Stikstof, Hydrologie, Verbindingen, Faunabeheer

– Verbetering structuur en samenstelling

▪ Meer natuurbos: 40 ->50%

▪ Meer dood hout in bossen

▪ Aanplant nieuwe soorten: meer loofbomen

– Klimaatslim bosbeheer



Vitaal bos: acties en financiering
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› Omgevingscondities: koppelen met Programma Natuur en DPRA

› Kwaliteitsimpuls → afspraken nodig Programma Natuur

– Binnen een jaar uitwerken met terreinbeheerders

› Aanpassing regulier beheer (natuurbos / overig bos) → aanpassen SNL

– Binnen een jaar uitwerken met terreinbeheerders

› Kennisprogramma

Financiering: zeer grove kostenraming →

Structurele aanpassing SNL → bespreken in programma natuur

Ook financiering via koolstofcertificaten



Meer bomen in landelijk gebied

Aanvalsplan houtige landschapselementen: 

➢ 10 % GBDA

➢ Toename houtige elementen 3,5 %→ 5%

➢ Uitwerking aanpak: Bescherming 
(omgevingsbeleid), Financiering, 
regionaal maatwerk

Agroforestry:

➢ 25000 ha  op lange termijn→ draagt 
deels bij aan bosuitbreiding en 
landschap

➢ Kennis delen, juridische 
belemmeringen wegnemen (bijv
herplantplicht), financiële prikkels 
(o.a. GLB)

Meer bomen in steden en dorpen

➢ Boomfeestdag

➢ Omgevingsvisies

Bomen buiten bos: uitwerking doelen
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Bomen buiten bos: acties en financiering
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Meer bomen in landelijk gebied 

– Verder uitwerken Aanvalsplan houtige landschapselementen

– Openstelling regeling landschapselementen

– Verkennen mogelijkheden GLB

– Stimuleren Agroforestry

Meer bomen in steden en dorpen

➢ Stimuleren boomfeestdag

➢ Kennisnetwerk gemeenten

➢ Aanhaken op andere programma’s (o.a. woningbouw / klimaatadaptatie)



Gebruik van bos: doelen
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› Belang recreatie neemt toe. Extra argument voor meer bos.

› Stimuleren en innovatie hoogwaardige toepassing van met name loofhout. 

› Houtoogst leidt tot maatschappelijk onbehagen. Dilemma blijft



Gebruik van bos: acties en financiering
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› Kennis- en innovatieprogramma hout gebruik

› Koppeling met BZK-programma biobased bouwen

› Kleinschalig beheer bos

› Grotere betrokkenheid bewoners bij beheer


