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Gemeenten en bos: wat speelt er
bij bosuitbreiding en bosbeheer?
Met de komst van het Klimaatakkoord en de afgeleide Bossenstrategie
staan bossen weer volop in de schijnwerpers. Er zijn veel ambities en
doelstellingen geformuleerd voor zowel bestaand als nieuw bos. Niet
alleen het rijk en provincies zijn aan zet, maar ook gemeenten spelen
een sleutelrol. Om meer inzicht te krijgen in de ambities, plannen en
knelpunten voor gemeenten, hebben FSC Nederland, het ministerie
van LNV en Stichting Probos een onderzoek uitgevoerd onder alle 345
gemeenten in Nederland. Dit Bosbericht deelt de belangrijkste uitkomsten
en aanbevelingen.
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Ambities voor meer bomen en bos
Het thema ‘Meer bomen en bos’ krijgt
gemiddeld een 7,8 en 62% van de respondenten geeft aan het thema (zeer)
belangrijk te vinden. Veel respondenten
(88%) geven aan ambities of plannen
te hebben, met name voor meer individuele bomen en landschapselementen
(respectievelijk 73% en 56%). Ambities
en plannen voor bosuitbreiding komen
minder vaak voor (28%). Met het oog op
de doelstellingen uit het Klimaatakkoord
en de Bossenstrategie is dit een verrassend beeld.
Het versterken van de biodiversiteit is
de meest genoemde motivatie om te investeren in meer bomen en bos. Ook het
creëren van een gezonde leefomgeving
en bijdragen aan klimaatdoelstellingen
zijn belangrijke motivaties. Aan de andere kant, een gebrek aan geschikte locaties
en hoge werkdruk vanuit andere thema’s,

Op weg naar 5.000 ha meer
bomen en bos in gemeenten

forestry populair. Ongeveer een derde

In de Nationale Bossenstrategie en het
Klimaatakkoord staat dat gemeenten
zouden moeten sterven naar 1% meer
bomen per jaar. Een voorlopige schatting
is dat dit neer zou komen op circa 5.000
ha in 2030. Wanneer de uitkomsten van
de enquête geëxtrapoleerd worden naar
alle 345 Nederlandse gemeenten, dan zou
er in totaal voor maximaal circa 1.600 ha
nieuw bos aan ambities en plannen liggen.
Individuele bomen, landschapselementen
en agroforestry zijn niet meegenomen in
dit getal (wel meegenomen in het streven
uit het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie). Ook moet worden opgemerkt dat
verschillende gemeenten nog bezig zijn
met het ontwikkelen van beleid en dat
hun ambitie daarmee nog onbekend is.

viduele bomen en landschapselementen,

Desalniettemin kan voorzichtig gesteld
worden dat met de huidige plannen en
onder huidige condities het doel van 5.000
ha meer bomen en bos niet gehaald gaat
worden. Om dat doel te halen, zijn extra
inspanning en ondersteuning vereist.
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heeft geen koppeling met andere functies
of landgebruik.

Knelpunten en ondersteuning
Met als doel deze op te lossen, is de respondenten gevraagd welke knelpunten zij
ervaren bij de realisatie van meer bomen
en bos. Het meest genoemde obstakel is
een gebrek aan geschikte locaties. Dit
wordt gevolgd door onvoldoende financiële middelen, ambtelijke capaciteit en
draagvlak. De verschillende knelpunten
versterken elkaar. Zo is het capaciteitsgebrek vaak gelinkt aan een gebrek aan
financiële middelen.
Tegelijkertijd geeft twee derde (67%) van
de respondenten aan behoefte aan ondersteuning te hebben. Bij het onderwerp
‘hoe en waar financiering te verkrijgen’
is de meeste behoefte aan ondersteuning.
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Op basis van de bevindingen, zijn ver-

ten van droogtetolerantere boomsoorten

buffer- en verbindingszones om grotere,

schillende aanbevelingen geformuleerd:
1) Verbind natuur met andere maatschappelijke opgaven
Er liggen grote kansen voor het Rijk,
provincies, gemeenten én waterschappen om de natuuropgave te verbinden
met andere maatschappelijke opgaven,
zoals de klimaatopgave, het woningtekort, de uitvoering van de Kader
Richtlijn Water (KRW) en de energie- en
landbouwtransitie. Een gebiedsgerichte
aanpak is hierbij belangrijk, waarbij
realisatie van meer bomen, landschapselementen en nieuw bos samengaat
met andere functies en landgebruik.
Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten
van nieuw bos bij de realisatie van een
nieuwe woonwijk, of het planten van
bomen om een stad klimaatadaptief te
maken. Deze koppelingen kunnen ook
helpen bij beleidsmatige inbedding van
de natuuropgave en het creëren van
meer bestuurlijk draagvlak.
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dienen, maar ook de Bossenmakelaar
kan hier van nut zijn. Niet alleen tussen

3) Bied meer ondersteuning
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Uit het onderzoek is een groot aantal
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economische en politieke afwegingen.

waar zij rijks- en provinciale financiering
kunnen verkrijgen. Bied ook handvatten,
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deel kennis, en stimuleer het verkrijgen
van nieuwe (publiek-private) financiering

Het ministerie van LNV, FSC Nederland en

evenals toegang tot het Transitiefonds

Probos zijn alle respondenten dankbaar voor

landelijk gebied en natuur. Daarnaast

hun deelname aan het onderzoek.

ligt er een grote behoefte aan kennis en

Het volledige rapport is gratis beschikbaar via

advies. Het verdient dan ook aanbeve-
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cie(s) een kennisnetwerk en/of centraal
aanspreekpunt op te richten waar

1 https://nationalebossenmakelaar.nl/
2 https://natuurnetwerkgemeenten.nl/
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