
foto Mark vaosenmem

Nieuwe uitdagingen voor
de financiering van bos en
natuur

Voor de duurzame instandhouding van bossen is een gezonde
financieringsbasis onontbeerlijk. Dat terreineigenaren niet volledig afhankelijk
zijn van financiering (subsidies) vanuit de overheid, maar dat er tevens via
deverkoop van producten en de levering van diensten vanuit de markt
voldoende inkomsten worden gegenereerd. De laatste decennia is de
financiering van bos en natuur in Nederland echter steeds meer gedomineerd
geraakt door overheidsfinanciering, die nu deels wegvalt. Een verkenning naar
de knelpunten en kansen voor financiering van bos en natuur, die Probos in
2009 uitvoerde voor het InnovatieNetwerk, laatzien waar dekansen liggen
om de financieringsbasis te verbeteren.

- Marti jn BeestenenJaapvan den Briel (Probos)
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Houtoogst blijft een belangrijke
eco no mische drager voor bosbeh eer

> Bos EN NATUUR LEVEREN een breed scala aa n

producten en diensten. Probo s ond erscheid t
in haar verken ning 62 typen pro ducte n en
diensten . Het meest beken d zijn uit eraard het
prod uct hout en de 'klass ieke' recreatie- en
natu urdie ns ten. De laatste jaren is er oo k meer
aandac ht voor de zogena amde milieud ien sten,
zoals C0 2-vastlegging en de afvang van fijnsto f.
Ook de bijdrage die bos en natuur leveren aan
de fysieke gezond hei d en het geeste lijk welzijn
van men sen wo rdt stee ds meer erkend. Daar
naast zijn er nog tal van minder bekende en
minder erkende diensten, zoals bos en natuur
als aantrekkelijk decor voor recrearieonderne
mingen, wo ningen of bedrijfspa nden.

Een aanzien lijk deel van de 62 producten en
dien sten wo rdt momen teel niet of in on vol
doende mate finan cieel gewaardeerd. Dit komt
bijvoorbeeld doordat de dien st niet wo rdt
erkend door de gebrui ker. Een voo rbeeld
h iervan is de voo rtslepende discussie tussen
boseigenaren en waterbed rijven over de wa
terzuivere nde functie van bossen en het al dan
niet vergoeden van deze functie. Gebrek aan
financiële waardering treed t ook op wa nneer
de exacte kos ten voo r het leveren van de dien st
of de opbrengsten die de diens t de eindgebrui
ker oplevert, moeilijk kunnen worden bepaald.

Een voorbeeld hie rvan is de bijdrage die na tuur
levert aan de gezondhe id van mensen. Hoe
kwant ificeer je bijvoorbeeld de uitgespaarde
ziekte koste n die he t gevolg zijn van wo nen of
recreëren in de natu ur? Kortom, terre ineigena
ren krijgen lang niet alt ijd een (eerlijke) prijs
voor hun 'waar'. Door de jaren lange overheids
financie ring wo rden bos en natuur boven dien
als gemee ngoe d gezien waarvan ieder naar
believen gebruik kan maken voor recreëren,
wonen of werken. Daardoor is er in veel geval
len sprake van een scheve verho uding tussen
betaler (de overheid), de ontvanger van de
dien st (recreant, huiseigenaar, ondernemer) en
de terr eine igenaa r. De ontvangers van de dienst
betalen vaak alleen indirect (via belasting)
voor bos en natuur, waarme e de betaling zo
goed als onzi chtbaar is voo r het grote publiek.
Hierdoor kon makkeli jk het beeld ontstaan dat
al deze dien sten gratis worden gepro duceerd.
Een ander knel punt in de waardering van pro
ducte n en dien ste n is da t de generieke over
heidsvergoedingen vaak geen recht doen aan
de region ale verschillen en de daadwerkelijke
kosten die een terrein beh eerder moe t maken.
Drukbezoch te bosgebieden me t veel koste n
voo r het openstellen van hun gebied (onder
houd recreatievoorzieningen en zorgplich t)
krijgen bijvoorb eeld evenveel beheerssubsidie
als gebieden waarvan vrijwel geen recreatief
gebruik wordt gemaakt. Een laat ste knelpunt is
dat de terreinei genaar zelden profiteert van de
opb rengsten die derden, bi jvoorbeel d recreatie -

ondernemers of huiseigen aren, verkrijgen door
de aan wezig he id en/of goed behe er van een bos
of natuurte rrein.

Maatschapp elijk e veranderingen
Tegeli jkert ijd verandert de maatschappij en
daa rmee ook de wense n die men sen heb-
ben ten aanz ien van hun (woo n)omgeving en
(vrije)ti jdsbesteding. Er is bijvoorbeeld ee n
toenem ende behoefte aan plekken voor sport,
on tspanning en bezinning en een groe iende
aan dach t voor gezo ndheid. De vraag naar
groe ne gronds toffen ter vervanging van fossiele
grondstoffen en brandstoffen neemt to e. Door
de klimaatvera ndering is er een toenem ende
maat schappeli jke waardering voor de milieu
func ties van bos en natu ur. Tot slot speelt de
toenem ende aandacht voor maatschappelijk
vera ntwoord onderne men een belangrijke ro l.
Het bedrijfsleven is stee ds meer bereid om
(mede)v erantwoo rdeli jkheid te dragen in de
fina nciering van bos en natuur. Al deze ontwik
kelingen leiden to t nieuwe mogelijkheden voor
belon ing van goed eren en diensten ui t bos en
natu ur.

Vermarkting versus overheidsbeloning
Door de toen emen de waa rde van hout en
ande re biomassavor men als grond stof voo r de
biobased economy zullen deze producten op
ter mijn naa r verwachting steeds bete r wor
den bet aald via reguliere marktm echanismen.
Onder invloed van de econo misch e crisis en
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Region ale vergoe 
ding voo r recrea
t iediensten
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de recente overheidsbezuinigingen op natuur,
wordt ook de houtproduce rende kant van
bossen weer meer erkend dan de voora fgaande
jaren . Het houtproducerend potenti eel zal in de
toekom st meer worden benut. Er zullen door
de bosbeheerders echter ook inves teringen
moeten worden gedaan (in bijvoo rbee ld aan 
plant, jeugdverzorging, goede gene n etc.) om de
houtproducerende functie op de lan ge termijn
op peil te houden.
Daarnaa st bestaan er nog volop kansen voor
her veemarkten van 'nieuwe' diens ten, zoals
na ruurbegraven. stiltewandelingen, sociale
natuurwerkplekken en natuurspa's. In de mul
tifunctionele land bouw bestaan al succesvolle
conce pten zoals de 'zingevingsboe rderij' en de
'wellnessboerderii'. De bos- en natuursector
kan nog veel leren van deze bedrijfstak. Spa's
en sauna's zijn momenteel zeer wins tgevende
ondernemingen en bieden een veelbelovende

groeimarkt. Bos en natuur lijken de ideale
sett ing voor dit soort activiteiten, mits er
sprake is van een zorgvuldige en verantwoorde
inpassing. Het is wel goed om zich te realise
ren dat het hier veelal gaat om het bedienen
van nich emarkten. Voor terreinbehe erders zit
de uitdaging in het steeds vinde n van nieuwe
dien sten die nog niet worden aangeboden of
om regio's te vinden waarin de niches nog niet
zijn opgevu ld.

Niet alles kan aan de markt worden overge la
ten . Het is bijvoorb eeld aan de overheid om col
lectieve, mo eilijk vermarktbar e dien sten, zoals
biodiversiteit, te bli jven financi eren . Een rno
gelijk in strument om de waarde van dergelijke
diensten te bepalen is TEEB (The Economics of
Ecosystems and Biodiversity). TEEB gaat ui t van
een veel betere erkenning en waarderi ng van de
diensten en producten door publiek en politiek

(zie kader) . De overheid kan ook zorgen voor
nieuwe financieringsstructuren voor milieu
diensten die het algemeen belang diene n, zoals
CO2·vastlegging. Een voorbeeld hiervan is het
Duit se Waldklimafonds (zie kadet Waldklirna
fonds).

De overheid hoeft niet alles direct zelf te finan
cieren. Ze kan via aanpassing van wet- en regel
geving zorgen voor een eerlijkere en passendere
beloning van bijvoorbeeld recreatiediensten ,
waa rbij bijvoorbeeld rekening wor dt gehouden
met regio nale verschill en in recreat iedru k en
waarbij aan de con crete dienst een directe beta 
ling wordt gekoppe ld, zodat de kosten voor de
dienst ook beter zichtbaar zijn voor de afnemer
van de dienst. Regionale overheden, zoals pro
vincies , gemee nten enlof wa terschappen kun
nen hierbij een sleu telrol vervu llen. Provincies
kunnen bijvoorbeeld het instrument 'Groe ne

Natuur wordt st eeds
meer een plek voor

zinge ving en rust
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en blauwe diensten' aanwenden. Gemeenten
kunnen uit de toeristenbelasting putten en
waterschappen kunnen een extra doelheffing
introduceren. De democratisch gekozen bestu
ren van deze overheden kunnen per regio de
heffing en de hoogte van de vergoedingen voor
de dien sten aan de terreineigenaar bepalen
door re kijken naar her daadwerkelijk gebruik
van de dien st en de daadwerkelijke kosten die
de terreineigenaar moet maken om de dien st te
leveren. Hierdoor ontstaat voor terreineigena
ren tevens een prikkel om de recreant gericht
te bedienen. Kleine (particuliere) terreineige
naren die de menskracht enlof kennis missen
om gericht te werke n aan een breed palet van
diensten, zouden zich kunne n verenigen in
zogenaamde dienstenco öperati es.
Het is bovend ien aan de terrein eigenaren zelf
kansen te zien en te verzilveren. De overheid
kan hierbij onders teu nen door bijvoorbeeld

pilot s te ondersteunen en de uitwisseling van
kenni s en ervarin g te stimuleren.<

Marrijn Boosten [;, loop van den Briel
marrijn.boosren@lprobos.nl

Va n de resultaten vandit project zijn een rapport en
eensamenvattende brochureverschenen. De brochure
en het rapportzijn te downloaden op de websites van
het InnovatieNetwerk (www.innovatienetwerk.org)
en Stichting Probos(www.probos.nl).
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TEEB
In 2010 zijn in een wereldwijd project van de
Veren igde Naties de economische, sociale,
beleidsmatige en bedrijfsmatige waarden van de
ecosysteemdiensten in beeld gebracht. Dit pro 
ject had de naam 'The Economics of Ecosystems
and Biodiversity' of kortweg TEES. Voortbor
durend hierop heeft de Staatssecretaris van
Natuur besloten om het onderzoeksinstituut
Alterra een st udie te laten uitvoe ren naar de
eco no mische waarde van ecosysteemdiensten
waaronder biod iver siteit voo r Nederlandse
over heden, bedri jfsleven en de maatschappij .
De res ultaten van de ze st udie wo rde n eind
2012 ver wach t .

Waldklimafonds
Door de Duitse landbouwmin iste r IIse Aigner
is in 2009 in samenwe rking met de bosbouw
sector het 'Waldklimafonds' opgericht . Uit dit
fond s met de slogan "Maak onze bossen klaar
voor morgen" moet en maatregelen worden
ge financierd waarmee bossen beter wo rden
aange pas t aan de gevo lgen van klimaatveran
derin g en waarmee ee n te rugdringing van de
C02-uitstoot kan worden bereikt. Maatr egelen
die vanuit dit fond s zullen worde n ge no men
en init iati even die worde n gesteund, z ijn ond er
and ere de verbet ering van de C02-vastl eggings
capaciteit van het bos ter besch ermin g van het
klimaa t en het ontwikkelen van innovatieve
houtproducten . Het klimaa tfonds moet worde n
gefinancie rd uit het emissiehandelssysteem (ca.
50 miljoen euro pe r jaar) . De Duitse regering
heeft inmiddels beslot en om jaarlijks 35 miljoen
euro t e reserveren voor dit fond s. Het fo nds zal
vanaf 1 januari 2013 actief worden.
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