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Coalitie Bos & Hout - Voor een beter klimaat en een circulaire toekomst 

 

Wie zijn we, wat is ons doel en hoe bereiken we dat? 

 

De Coalitie Bos & Hout is een informeel netwerk van organisaties, bedrijven en natuur- en 

milieuorganisaties die ervan overtuigd zijn dat bomen, bos en hout een nog grotere bijdrage kunnen 

leveren dan zij nu al doen. Bos is bij uitstek multifunctioneel en die multifunctionaliteit is juist de 

kracht van onze sector: bos en hout bieden oplossingen voor meerdere maatschappelijke 

vraagstukken, zoals biodiversiteit, recreatie, houtproductie, CO2-vastlegging, biobased economy, 

waterbuffering, waterzuivering, fijnstofafvang en hittestressreductie. Wij willen hiervoor aandacht 

genereren en medestanders zoeken. Klimaat is op dit moment een zeer relevant thema, en dit is de 

reden waarom wij de klimaatbijdrage van bomen, bossen en hout centraal stellen in onze 

activiteiten.  

 

Om onze bredere horizon te tonen, en tegelijkertijd nadrukkelijk verbonden te blijven met de huidige 

klimaatontwikkelingen hebben we gekozen voor de naam ‘Coalitie Bos & Hout, voor een beter 

klimaat en een circulaire toekomst’. 

 

Doel 

Doel van de coalitie is versterking van de ecologische, maatschappelijke en economische bijdrage van 

bomen, bos en hout door middel van: 

- Slimmer en duurzamer verjongen en beheren van bos en oogsten van hout (‘Klimaat Slim 

Bosbeheer’/ ‘Meer met bos’); 

- Geleidelijke uitbreiding van het boom- en bosareaal waar ook agroforestry, landschappelijke 

beplantingen etc. onder vallen (‘Meer bos’); 

- Beter benutten van hout door cascadering en samenwerking in de keten (‘Meer met hout’); 

- Stimulering van hout als bouwmateriaal en bron voor schone chemicaliën (‘Meer met Hout’). 

 

Organisatie en werkwijze 

De coalitie heeft een netwerkstructuur en behoeft om goed te functioneren geen 

rechtspersoonlijkheid of anderszins formele structuur. Het is een coalition of the willing; we worden 

verbonden door een gedeelde visie en belang en de activiteiten waarin we samenwerken. De coalitie 

heeft geen formele ledenlijst; wie zich verbonden voelt doet mee. 

 

Het netwerk wordt ondersteund en georganiseerd door het kernteam. De verschillende werkvelden 

van de keten zijn hierin vertegenwoordigd. Op dit moment zijn dat VVNH, VBNE, WEnR/WUR, 

Staatsbosbeheer, Probos en Arboribus Silva. De laatste twee bemensen het secretariaat en de 

werkorganisatie. Het kernteam wordt tijdelijk en pro bono ondersteund door een strategisch 

adviseur. 

 

In deelgebieden van de keten zijn meerdere netwerken, allianties en verenigingen actief, met een 

grote achterban en invloed. Wat zij doen en bereiken is voor de coalitie het vertrekpunt. We helpen 

ze op het (klimaat)podium en voegen waar mogelijk waarde aan de standpunten toe. Daarbij kijken 

we of verbindingen gelegd kunnen worden en of nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden. 
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Zodoende dienen we het collectieve belang van de keten zonder de belangenbehartiging van de 

verschillende partijen in de weg te zitten. 

 

De coalitie kiest voor een werkwijze die past bij een informele netwerkorganisatie: enthousiasmeren, 

verleiden, verbinden en kennis uitwisselen.  

 

Werkdoelen en activiteiten voor 2019 

De coalitie wil haar doelen realiseren door ook in 2019 vol in te zetten op klimaatmitigatie en -

adaptatie met bomen, bos en hout.  

 

We doen dit door participatie in de werkgroep Bomen, bos en natuur, die voorstellen uitwerkt voor 

de klimaattafel Landbouw & Landgebruik. Deze plannen moeten bekrachtigd worden in het nationale 

Klimaatakkoord, waarna ze verder worden uitgewerkt om in een programma tot en met 2030 te 

worden gerealiseerd.  

 

Daarnaast zijn we actief in het consortiumteam voor de Klimaatenvelop 2019. Dit consortium 

realiseert, onder leiding van Wageningen Environmental Research en in opdracht het ministerie van 

LNV, een aantal pilotprojecten ter ondersteuning van het Klimaatakkoord. Onze inzet is om de 

toegevoegde waarde van bomen, bos en hout aan te tonen en voor het voetlicht te brengen.  

 

Een belangrijke doelgroep vormen de provincies; als trekkers van de natuurbeheertaken hebben zij 

een belangrijke regisserende rol. In voorjaar 2019 wordt daartoe een conferentie georganiseerd voor 

ambtenaren en bestuurders, waarbij we verbindingen leggen naar zowel nationale ambities als naar 

gemeentes en waterschappen.  

 

In najaar 2019 wordt weer een algemene partnerbijeenkomst georganiseerd waarin we het verbrede 

netwerk informeren en enthousiasmeren. 

 

Daarnaast grijpen we kansen aan die kunnen bijdragen aan: 

- Ontwikkeling en uitwisseling van kennis, zowel binnen het netwerk als ontsluiting voor 

derden; 

- Verbreden van draagvlak in sector en samenleving, o.a. door promotie van potentieel van 

bos en hout; 

- Versterken van samenwerking met en tussen regionale en lokale overheden; 

- Aanjagen van uitvoerende acties en projecten ter realisatie van kwantitatieve doelen (met 

name hectares bos en Mton CO2). 

 

 

Kernteam Coalitie Bos & Hout, november 2019 


