
Werkconferentie
Verder met Bos en Hout

31 oktober 2017 



Programma

• 14.00: Opening door dagvoorzitter Lena Euwens (directeur Trees for all)

• 14.05: Actieplan Bos en Hout en het regeerakkoord: Cor von Meijenfeldt (EZ)

• 14.15: Meer met bos: Jan Oldenburger (directeur Probos)

• 14.30: Meer bos: Mary Fiers (directeur Groenontwikkelfonds Brabant)

• 14.45: Meer met hout: Paul van den Heuvel (directeur VVNH)

• 15.00: Pauze

• 15.15: Tafelsessies

• 16.00: Discussie

• 16.45: Conclusie en vervolg

• 17.15: Borrel



Opening: Verder met Bos & 
Hout

Dagvoorzitter Lena Euwens



Actieplan Bos en Hout en het regeerakkoord
Cor von Meijenfeldt (EZ)



31 oktober 2017

Bos en Hout in RA

• Klimaat krijgt nadrukkelijk aandacht

• Bos en hout niet genoemd, 
landgebruik wel

• Diverse kapstokken

• Vertrouwen in de toekomst
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Kapstokken

• Nederland wordt duurzaam

• Zeer hoge ambitie op gebied klimaat

• Klimaat- en energieakkoord en klimaatwet

• SDE+ verbreed

• Emissiereductie: 

- Afvang en opslag CO2

- Biobrandstoffen

- Zuiniger nieuwbouw + verduurzaming gebouwde omgeving

- Sluiten kolencentrales, stoppen subsidiering bijstook

- Slimmer landgebruik
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Verantwoordelijkheden

• Op rijksniveau EZK en vakdepartementen

• Andere bestuurslagen, zoals provincies, gemeenten, waterschappen

• Bedrijfsleven en burgers

• Wie is de stem van bos en hout?



Meer met bos
Jan Oldenburger (directeur Probos)



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Meer met bos

Jan Oldenburger,  31 oktober 2017, De Bilt



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Productiever en duurzamer bos

• 50% meer oogst en CO2-opname op peil

• Werkgroep 2:

• Kees Boon (AVIH)

• Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)

• Rino Jans (Bgr. Midden Nederland)

• Joop Spijker (WEnR)

• Etiënne Thomassen (Bgr. Zuid Nederland)

• Jan Oldenburger (Stichting Probos)



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Productiever en duurzamer bos

• Actie verder uitgewerkt op hoofdlijnen

• Geen uitwerking van de uitvoering

• Werken aan draagvlak:

• 20 oktober 2017 eerste bijeenkomst met 

betrokkenen (bosbezit, advies, beheer en 

markt)



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Bijgroei en oogst

Oogstaandeel bijgroei:

• Landelijk gemiddelde: 50-55%

• MF bos: 59% (73% incl. sterfte)

• Met name de particuliere eigenaren oogsten weinig

• Natuurbos: 36% (58% incl. sterfte)

• Gelijk voor alle eigenaren



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Bosareaal naar leeftijdsklasse



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Doorgedunde dennenbossen



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Verzuurde bodems herstellen



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Essentaksterfte



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Veerkrachtiger en productiever bos

• Diversere soortensamenstelling

• Vertering strooisel

• Productiever

• Ziekten en plagen

• Klimaatslim (mitigatie en adaptatie)

• Ook slimme benutting in natuurbos

• Vraagt om nieuwe strategieën voor bosbeheer en nadruk 
op verjonging!



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Aanknopingspunt

• Hogere SNL vergoeding voor productiebos

• Kans aangrijpen naar een rijker, klimaatbestendiger, 

veerkrachtiger en productiever bos

• Bijdrage leveren aan natuur, hernieuwbare grondstoffen 

en klimaatagenda



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

Productiever en duurzamer bos

• Hoofdlijnen

a) Communicatie en dialoog (draagvlak)

b) Bevorderen oogst

a) Natuurbos

b) (Kleine) particulieren

c) Verjonging stimuleren

d) Vergroten productievermogen



Stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens

DANK U VOOR UW 

AANDACHT!

Jan.oldenburger@probos.nl 0317-466574



Meer bos
Mary Fiers (directeur Groenontwikkelfonds Brabant)





MEER RUIMTE VOOR 
NATUUR INITIATIEF!



WHY?



GESCHIEDENIS

 Manifestpartijen! 

 10.000 hectare 

 2027 klaar!



HOE WERKT HET?



ACTUALITEIT

Bijna 150 aanvragen tot op heden (1/3 
particulieren)

 Ruim 800 hectare beschikt (nog 
niet klaar)

 Ruim 300 hectare klaar



ACTUALITEIT

 Kansgericht natuur realiseren

 Bewegingsruimte
 Buiten NNB en ander natuurbeheertype

 Uitproberen, evalueren, analyseren en aanpassen.

 Inspiratiegids: verleiden met goede voorbeelden



INSPIRATIE 

Wim van Roessel: “De bomen die we aanplanten zorgen 
voor schaduw voor het vee, fruit en noten, vermindering 
van CO2, meer organische stof in de bodem en 
gevarieerder voedsel voor de koeien. Veel voordelen dus” 



TOEKOMST

1) Betrekken gemeenten, particulieren &  
ondernemers bij realiseren nieuwe natuur.

2) Ondernemend Natuurnetwerk vraagt om 
creativiteit! 

Puur natuur

Natuur en Voedselproductie

Natuur en Energie 

Natuur en recreatie

Natuur en gezondheid



GROENONTWIKKELFONDSBRABANT.NL



Meer met hout

Paul van den Heuvel (directeur VVNH)



Actieplan Bos en Hout:  

Meer met Hout

Paul van den Heuvel

VVNH



https://www.youtube.com/watch?v=XxfBxmr0ZnI
https://www.youtube.com/watch?v=XxfBxmr0ZnI
https://www.youtube.com/watch?v=XxfBxmr0ZnI
https://www.youtube.com/watch?v=XxfBxmr0ZnI


Hout in ‘the biobased economy’ 

• De mondiale vraag naar 
biomassa gaat stijgen.

• Van eindig naar duurzaam 
hernieuwbaar >> 

• Stimuleren van hout, …, 
t.o.v. eindige substituten. 

• Eén duurzaamheidskader 
• Eén parameter: CO2

• ………………. .



Hout in ‘the biobased economy’ 

‘…..maar, duurzame 
productie is een belangrijke 
voorwaarde …….’ 

‘… eindige grondstoffen 
worden vervangen door 
hernieuwbare grondstoffen ..’

Energie- en 
Grondstoffenakkoorden 
Transitie-agenda’s ‘Bouw’ en 
‘Biomassa en Voedsel’ e.d.



Resultaten VVNH 2016

90%

92%

61%

98%Probos 2015: 

85%  



Convenant Bevorderen Duurzaam 

Bosbeheer 2017 – 2020

d.d. 22 maart 2017



 10.000 HSB woningen per jaar

 10% meer hout in de GWW sector

 Meer Nederlands hout gebruiken

 Innoveren, hergebruiken en cascaderen

 Objectieve keuzes mogelijk door input in NMD 

 ……………. .

Meer met hout

De vijf ambities



Vermijden CO2 emissie door substitutie ieder jaar weer…
Exclusief CO2 opslag in woningen! 
Ambitie 10.000 woningen HSB 106.426 ton CO2eq
Potentieel HSB 100% 445.737 ton CO2eq
Potentieel bouwen hout 100% 761.116 ton CO2eq

Waarom meer HSB? Kan door bouwmethode en 
materiaalkeuzes de  klimaatimpact halveren? 



Meer hout in de bouw
biobased, circulair, innovatief, klimaat- en toekomstbestendig ?







Proces



LEVENSLOOPBESTENDIG BOUWEN Bron: Plegt-Vos



26 free-style loftwoningen, Almere - Min2 Bouw-Kunst, Bergen 







Scenario Provincie Flevoland: 2030: 
- 36.000 m1 á gem. 5 m1: hout niet vervangen door ‘gerecycled‘ 
kunststof.

Vastlegging: 44.280.000 kg CO2

Vermijding:  9.180.000 kg CO2

Totale besparing:               53.460.000 kg CO2

Uitstoot van  504.339.623 km aan uitlaatgassen van een 

middenklasse auto

Elektraverbruik van  59.400 huishoudens in één jaar tijd

Voorbeeld: bijdrage vermindering klimaat-impact door damwanden: 

Ook de NL GWW kan (op onderdelen) substantieel 
bijdragen

aan het verminderen van de milieu-impact



HOUTEN WEGPORTALEN
A68 – Na 20 jaar geen degradatie







Bernhardsluis- Deventer 2013



Fietsbrug A28 Harderwijk – langste houten tuibrug van  Europa 2016





Herinrichting van de Wiilds-haven - Earnewoude







Krusrak Sneek uit 2008



Het nieuwe bouwen met hout

INNOVATIEF BOUWEN





Grootste houtconstructie van Nederland - Hoofdkantoor Triodos te Zeist 



Het nieuwe bouwen met hout



Het nieuwe bouwen met hout



Het nieuwe bouwen met hout



Het nieuwe bouwen met hout

Kokerprofielen 



Patch22 – Amsterdam - 8 lagen



Hotel WestCore Java– Amsterdam – 8 lagen





Haut – Amsterdam – Ligotto – 24 verd - 80 meter hoog





Metropol Parasol, Sevilla, Spanje







Kortom ‘Meer hout in de bouw’

Omdat het moet, …maar ook kan! 



Uitleg Breakout sessies



Breakout sessies - 1/4

I - Leve het bos!
Hoe krijgen we het belang van bos
en hout tussen de oren?

- Campagne: wie doet mee?

- Is viral een reële optie?

- Doelgroep kinderen centraal?

- ...

II - Over grond en geld
Meer bos: Wie betaalt wat?

- Waar vinden we grond voor bos?

- Welke hobbels liggen tussen
initiatief en realisatie?

- Hoe strijken we die snel glad?

- ...

Facilitators: Nico Bos / Elsbeth GerritsenFacilitator: Vincent Lokin



Breakout sessies - 2/4

III - Functiecombinaties
Welke extra functies kunnen bos 
betaalbaar maken?

- Tiny houses? Windmolens?

- Voedselbossen? Gedenkbossen?

- ...?!

- Wie betaalt dan mee? Hoe?

IV - Voor ons, van ons
Hoe kunnen we private partijen 
interesseren voor bosaanleg?

- Bedrijven? Waarom zouden ze?

- Vermogende particulieren? 
Zweedse gevoelens?

- Is eigendom gewenst? Door wie?

Facilitator: Henk WanningenFacilitator: Guido Enthoven



Breakout sessies - 3/4

V - Governance en lobby
Hoe krijgen we een stevige positie 
in het politieke krachtenspel?

- Wie moeten we ‘meekrijgen’?

- Wat en wie hebben we daarvoor 
nodig?

- ... met welke boodschap?

VI - Nieuwe functie, wie 
investeert?
Hoe motiveren en vergoeden we 
beheerders voor klimaatslim 
bosbeheer?

- Nieuwe ecosysteemdienst?

- Wat is belang van bosbeheerder?

- Wie is klant, wie investeert?

Facilitator: Jaap van den BrielFacilitator: Peter van der Knaap



Breakout sessies - 4/4

VII - Van hout, tenzij
Hoe stappen we over van het 
stenen naar het houten tijdperk?

- Wat weerhoudt ons van 
houtbouw als norm?

- Hoe maken we hout hip?

- Wie zijn early adopters? Hoe 
steken we early majority aan?

- ... Facilitator: Paul van den Heuvel



Pauze - 15.00 – 15.15 uur

Tafel 1: Leve het bos!

Tafel 2: Over grond en geld

Tafel 3: Functiecombinaties

Tafel 4: Voor ons, van ons

Tafel 5: Governance en lobby

Tafel 6: Nieuwe functie, wie investeert?

Tafel 7: Van hout, tenzij



Breakout sessies
Tafel 1: Leve het bos!

Tafel 2: Over grond en geld

Tafel 3: Functiecombinaties

Tafel 4: Voor ons, van ons

Tafel 5: Governance en lobby

Tafel 6: Nieuwe functie, wie investeert?

Tafel 7: Van hout, tenzij



Discussie
Tafel 1: Leve het bos!

Tafel 2: Over grond en geld

Tafel 3: Functiecombinaties

Tafel 4: Voor ons, van ons

Tafel 5: Governance en lobby

Tafel 6: Nieuwe functie, wie investeert?

Tafel 7: Van hout, tenzij



Conclusie en Vervolg



Einde programma

Hartelijk dank voor uw komst!
Namens Kernteam Actieplan Bos en Hout

Opmerkingen blijven welkom:
• tijdens de borrel bij leden van het kernteam

• via mail naar m.robesin@natuurenmilieu.nl

mailto:m.robesin@natuurenmilieu.nl

