Verslag Werkconferentie Verder met Bos en Hout
Stal Den Eijck, De Bilt, 31 oktober 2017

Presentaties
Ongeveer 50 stakeholders1 bij het Actieplan Bos en Hout kwamen op dinsdag 31 oktober 2017 naar Stal
Den Eijck in De Bilt om te praten over de verdere uitvoering van dat plan. De toepasselijke naam van
de locatie was toeval, de ambiance niet: bomen rondom en een gebouw met veel hout.

Vooraf ontvingen de deelnemers het concept Uitvoeringsprogramma Bos en Hout, geschreven door
een kernteam vanuit de organisaties die het Actieplan in oktober 2016 ondertekenden, met de
mogelijkheid om alvast feedback te leveren. De opmerkingen zullen deels worden verwerkt in het
definitieve Uitvoeringsprogramma, deels zijn ze benut bij de voorbereiding van de werkconferentie.

Dagvoorzitter Lena
Euwens (directeur Trees
for All) zette meteen de
toon van de bijeenkomst
door haar enthousiaste
aftrap en toelichting op
het programma.Het
belangrijkste doel van de
middag: bespreken hoe
we gezamenlijk uitvoering
kunnen geven aan het
actieplan. Alle input
welkom!

Lena vroeg als eerste Cor van Meijenfeldt (Ministerie van Economische Zaken) welke kansen hij zag in
het regeerakkoord van het pas aangetreden kabinet Rutte III. Bos en hout worden niet genoemd in het
regeerakkoord, maar landgebruik wel en klimaat zelfs zeer prominent.

1

Zie deelnemerslijst in bijlage 1
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Cor is optimistisch en ziet diverse kapstokken voor het actieplan, die
hij aan de hand van bijgevoegde sheets toelichtte.

In aanvulling daarop gaf hij aan:
-

Dat het PBL heeft berekend dat meer inspanningen nodig zijn
om de Parijs-afspraken te halen;

-

Dat voor de SDE+ behalve ondergrondse opslag ook
bovengrondse opslag (hout) in aanmerking komt;

-

Dat biobrandstoffen nog jaren nodig zijn als aanvulling op
fossiele brandstof, ook na de geplande sluiting van
kolencentrales in 2024;

-

Dat – gegeven de huidige rolverdeling – het ministerie van EZ
een coördinerende rol heeft in de klimaatplannen, en dat de
overige vakdepartementen hun inhoudelijke bijdrage leveren.

Het Uitvoeringsprogramma Bos en Hout werkt drie lijnen uit: Meer met bos, Meer bos en Meer met
hout.
Voor de lijn ‘Meer met bos’ zijn in verschillende
werkgroepen experts bezig om klimaat slimmer
bosbeheer vorm te geven. Op 20 oktober 2017 is daarover
een bijeenkomst met beheerders georganiseerd.
Volgens Jan Oldenburger (directeur Probos) is het
belangrijk dat het bos veerkrachtiger wordt. In aanvulling
op zijn sheets, legde hij de volgende accenten:
-

De CO2-opname van bos neemt af bij geen beheer, dus met het oog op
mitigatie van klimaatverandering is intensiever beheer en meer oogst vereist.

-

Op dit moment wordt ca. 55% van de bijgroei geoogst, en dat kan binnen de
kaders van duurzaamheid worden verhoogd tot 75%.

-

Speciale kansen liggen in doorgedunde dennenbossen, het herstel van
verzuurde bosbodems, en in bossen met veel essen die zijn aangetast door
essentaksterfte (en waarvan naar verwachting zo’n 80% zal sterven).

-

Veerkrachtig moet het sleutelwoord voor bosbeheer worden; dat is nog
belangrijker dan duurzaam.
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Mary Fiers (directeur Groenontwikkelfonds Brabant) liet zien hoe zij met allerlei partijen in Brabant
samen werkt aan de realisatie van 10.000 hectare nieuw bos In Brabant voor 2027. De eerste
honderden hectares zijn al aangeplant. Naar aanleiding van een bezoek aan de Dutch Design Week –
met als thema Stretch – opende Mary met de boodschap dat in Nederland
alles, en dus ook natuur, ontworpen is en dat we er goed aan doen ons ook
op dit gebied te stretchen. Er is volop ruimte voor natuurinitiatieven, maar
die moet dan ook ingevuld worden. Zij gaf aan hoe in Brabant, nadat de
EHS onder Bleeker
sterk was
ingekrompen, een
aantal partijen een
manifest hebben
ondertekend om dit te compenseren. Daaronder,
naast de Brabantse Milieufederatie en Brabant
Particulier Grondbezit, ook minder voor de hand
liggende zoals ZLTO. Deze aanpak werkt; zie ook
haar sheets in de bijlage. Mary benadrukte dat de sleutel ligt in samenwerken en proberen, niet alleen
met natuurorganisaties maar juist ook met landbouw en andere ondernemers.
Na Mary’s inleiding stelde Lena vast dat er bijna geen maatschappelijk probleem is waarvoor bossen
geen deel van de oplossing zijn! Daarna gaf zij het woord aan Paul van den Heuvel (directeur VVNH)
die met een korte video2 van zijn Deense collega’s duidelijk maakte dat bos en hout een belangrijke rol
kunnen spelen in de strijd
tegen klimaatverandering en
in de circulaire economie. Hij
gaf vervolgens een
indrukwekkende reeks van
inspirerende voorbeelden van
houten (bouw)werken waarin
we decennialang heel veel
CO2 kunnen vastleggen. Op dit moment komt volgens Paul 90% van het
hout uit duurzaam beheerde bossen, maar de houtsector werkt nu aan een convenant waardoor dit
vanaf 2020 100% zal zijn. Paul sloot af met ‘Bouwen met hout, omdat het moet, maar ook kan’, waarop
Lena direct aanvulde ‘en omdat het mooi is’!
Lena vatte de inleiders samen met de vaststelling dat er veel ambitie is, en dat dat belangrijk is want
alle transitie begint bij ambitie3! Wat we nodig hebben is grond, geld en - last but not least - geestdrift.

2
3

https://www.youtube.com/watch?v=XxfBxmr0ZnI
In bijlage 2 vindt u de presentaties van de sprekers.
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Tafelsessies
De korte pauze was niet echt een rustmoment: naast netwerken moesten de deelnemers ook nog
beslissen over welk onderwerp ze in het volgende programmaonderdeel in kleine groepjes aan statafels
wilden discussiëren. De keuze bestond uit:
Tafel 1: Leve het bos! met tafelvoorzitter Vincent Lokin
Tafel 2: Over grond en geld met tafelvoorzitter Elsbeth Gerritsen
Tafel 3: Functiecombinaties met tafelvoorzitter Guido Enthoven
Tafel 4: Voor ons, van ons met tafelvoorzitter Henk Wanningen
Tafel 5: Governance en lobby met tafelvoorzitter Peter van der Knaap
Tafel 6: Nieuwe functie, wie investeert? met tafelvoorzitter Jaap van den Briel
Tafel 7: Van hout, tenzij met tafelvoorzitter Paul van den Heuvel
De aanwezigen verspreidden zich na de pauze over de tafels. Na drie kwartier kostte het de voorzitter
moeite om iedereen van de tafels los te rukken. Toch wilden we plenair een indruk krijgen van wat er
in de sessies aan praktische en opmerkelijke voorstellen waren uitgewisseld. De tafelvoorzitters werd
gevraagd in hun terugkoppeling aan te geven wat de meest praktische en meest originele inzichten
waren. En welke vraag de groep wil meenemen naar de plenaire discussie.
Paul van den Heuvel kreeg aan tafel 7 veel
bevestiging van zijn gedachten over Meer
met hout. Een belangrijke praktische tip
was om goed te communiceren naar alle
stakeholders. Vraag: hoe doen we dat?
Verder vonden zijn tafelgenoten onderwijs
de sleutel. Al vanaf het basisonderwijs. Hout
moet meer ‘sexy’ worden. In het bos kun je
bijvoorbeeld laten zien dat je daar mooi
materiaal uit haalt.
Vincent Lokin hoorde aan zijn tafel 1 antwoorden op
de vraag van tafel 7. Van een originele tip (geen
Wilhelmus op school, maar plant een boom) tot een
praktisch voorstel: herfstvakantie 2018 wordt de
Week van Bos en Hout. Nu we de pieten discussie
hebben opgelost zetten we de tanden in de volgende
ombuiging. Naast de krokusvakantie pleiten wij
voortaan voor een bosvakantie. Het woord Herfst
appelleert immers ook aan behoefte om thuis achter
een schermpje te willen blijven. Niets ervan. Het bos
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in! Met activiteiten van alle aanwezigen! Ook
provincies mogen meedoen, zelfs het kabinet. Van
kleine (tegels eruit, bomen erin!) tot grote initiatieven.
Zo georganiseerd dat ook de politiek dit steunt en
ermee kan ‘scoren’; het klimaatvraagstuk zou ons
hierbij kunnen helpen. Evenals bij de vorige groep
wordt benadrukt vooral de jeugd te betrekken. Vraag:
hoe kunnen we dit zo pragmatisch mogelijk gaan
doen? In de komende tijd kunnen in elk geval al
initiatieven worden aangemeld.

Gerrit-Jan van Herwaarden, die verslag deed namens tafel 3, noemde als meest bizarre gedachte:
bossen op daken. Net als in Lucca (Italië) waar steeneiken bovenop torens staan. Meest praktische
suggestie is inzetten op voor de hand liggende
functiecombinaties om zo het verschil in prijs tussen
bouw- en bosgrond te overbruggen. Bijvoorbeeld in
Almere kun je wonen in een duinlandschap. Dat kun je
ook doen in een boslandschap.

Hoe kun je burgers verleiden om mee te
investeren? Voorbeelden zijn Natuur je buur in
Doetinchem en nieuwe Malebossen van Probos
(dorpsgemeenschappen verbinden aan nieuwe
bossen). Een andere kansrijke combi is de
verbinding met landbouw. Er is veel Europees
beleid, waar ook financiering in zit (zoals
Plattelandsontwikkelingsplannen). Een andere vraag: hoe kunnen we de potentie van
bedrijventerreinen (vaak gemeentelijk grondbezit) beter benutten?
Aan tafel 2 was volgens Elsbeth Gerritsen het maken van waterbossen het meest originele idee. Het
meest praktische werd naar voren gebracht door de enige
aanwezige landbouwer (voedselbosbouwer): laat de waarde van
landbouwgronden gelijk blijven als je de functie wijzigt in
bosgrond. Dus geen afwaardering. Verder werkt een
herplantplicht belemmerend voor boeren (eens een bos, altijd
een bos). Om burgers te betrekken zou je ervoor kunnen zorgen
dat mensen een pensioencertificaat kunnen kopen. Verder
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zouden degenen die profijt hebben van bosaanplant
moeten bijdragen: waterschappen bijvoorbeeld
vanwege waterretentie, zorgverzekeraars vanwege
bevordering van de gezondheid, enzovoort. Bos is niet
gratis en vanzelfsprekend, daar moet je voor betalen.
Vraag: hoe betrekken we agrariërs bij de
ontwikkeling van bos?

Tafel 5 boog zich over governance en lobby, maar we moeten niet alleen aan de deur van de
rijksoverheid kloppen, volgens Peter van der Knaap. Beter om
van onderop te werken. De bos- en houtsector is onderdeel van
een totaaloplossing voor opgaven in een gebied. Dus moet je
samenwerken
met de
landbouw en
anderen.
Meest praktische tip: nagaan waar het aan ligt dat de
boodschap van het belang van bos niet goed
overkomt of hapert. En: geef elk kind een boom plus
iets waardevols van hout! Peter is het eens met het idee van een week van Bos en Hout in de herfst, te
vergelijken met het Fête de la Nature in het voorjaar (Feast of the Forest?).
Vraag: hoe gaan wij dat doen?
De tafel van Jaap van den Briel (6) kwam met het idee dat
bedrijven beter koolstof in een
bos kunnen stoppen, dan onder
de grond. Verplicht via een
Klimaatwet, of vrijwillig. Zorg
ervoor dat met klimaatgericht
bosbeheer koolstofcredits
kunnen worden verdiend. Vraag: er moet zo snel mogelijk een boegbeeld
komen om de relatie tussen bosbeheer en klimaatbeleid op cruciale plaatsen te leggen. Wie?
Tafel 4 stelde volgens Henk Wanningen voor om anders, minder
gesegmenteerd, te gaan kijken naar grondgebruik. De ruimtelijke
ordening moet op de schop. We moeten naar een moderne vorm van
concessies. Mooi eeuwenoud voorbeeld in Brabant: op basis van
voorpootrecht vruchtgebruik van bermen.
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Andere tip van tafel 4: om koplopende bedrijven die
bos willen verwaarden in een business case te
betrekken moeten ze koolstofcompensatie kunnen
verwaarden in hun product. Ook voor andere
functies moet er een financieel waarderingssysteem
komen. Misschien met een heffing.
Vraag: De hele maatschappij zal zich
gecommitteerd moeten voelen, maar de
rijksoverheid moet een impuls geven, top down.
Hoe kunnen we de rijksoverheid enthousiasmeren?

In bijlage 3 vindt u de punten die per tafel zijn genoteerd.
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Discussie
De dagvoorzitter destilleerde uit de terugkoppeling van de tafels een aantal vragen:
1) Hebben we een boegbeeld nodig? Wie?
2) Wie doet mee met de eerste Week van Bos en Hout in het najaar van 2018?
3) Hoe krijgen we de boodschap vanuit deze stal de wijde wereld in? (bottom-up beweging)
4) Hoe krijgen we de politiek mee?
Op de eerste vraag reageerde de zaal in grote meerderheid met ‘ja’. Over de vervolgvraag in welke hoek
we dat boegbeeld moeten zoeken ontstond discussie: bij de jeugd (die heeft de toekomst) of juist bij de
ouderen (die trekken nu aan de touwtjes). Een ouder, ervaren boegbeeld komt mogelijk makkelijker
binnen bij de politiek. Fons Ceelaert vond de aandacht bij de politiek voor Bos en Hout tot nu toe niet
groot. Bos en Hout staan niet in het regeerakkoord genoemd. Volgens Mary Fiers is het vooral van
belang om niet de vragende partij te zijn, maar zelfbewust
aan te geven welke oplossingen we bieden: bos, bomen in de
landbouw, bomen in de stad. Nic Grandiek wees op het
belang van een goede timing van de lobby. Liefst bij
coalitieonderhandelingen. Nu dus voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bij gemeenten en de
VNG. Richting provincies voor de verkiezingen in maart
2019. Vincent Lokin benadrukte dat de oplossing bos altijd
meer dan één probleem oplost en nooit de enige oplossing is. Het zou daarom mooi zijn als
Kamerleden en andere politici het brede belang kennen van Bos en Hout.
Inmiddels was Tjeerd de Groot (Tweede Kamerlid van D66) gearriveerd. Mooi op tijd om te vertellen
welke kansen het regeerakkoord en het nieuwe kabinet naar zijn mening bieden voor de uitvoering van
het Actieplan Bos en Hout. Belangrijk is
volgens hem de doelstelling in het
Regeerakkoord van 49% CO2 reductie.
Als belangrijke haakjes voor Bos en Hout
ziet hij: 1) klimaatafspraken, 2) geld voor
gemeenten en provincies om daar een
bestuursakkoord over te sluiten (2
miljard), 3) het regeerakkoord is weliswaar
klaar, maar de timing is toch goed: het Rijk
is nu de regisseur. De teruggang in
biodiversiteit is ook een haakje, ook voor de framing. Er zijn veel haakjes en de timing is goed, dus:
zoek een boegbeeld en biedt de voorstellen aan aan de nieuwe minister!
De zaal had nog een aantal vragen aan Tjeerd de Groot:
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Guido Enthoven wilde weten of hij kansen ziet in functiecombinaties (met recreatie, kleinschalig
ecologisch bouwen bijvoorbeeld). Volgens Tjeerd is dat minder een kwestie voor het Rijk, maar voor de
gemeenten.
Wouter van Eck was benieuwd naar de reactie van Tjeerd op het idee om niet in te zetten op
ondergrondse opslag van CO2 (zoals het regeerakkoord doet), maar in plaats daarvan te gaan voor
opslag via verhoging van het organisch stofgehalte in de bodem en zo rijkere bodems te creëren. Tjeerd
was blij dat kringloopdenken in het regeerakkoord is opgenomen. Nu is de landbouw lineair efficiënt.
Moet circulair worden. Voedselbossen zijn een mooi voorbeeld. Hij vond het heel verstandig om naar
een ander soort opslag te kijken, met een andere blik op de landbouw, meer vanuit de kringloop.
Monique Fledderman vroeg naar zijn mening over industrieel bouwen met hout. Volgens Tjeerd is
biomassa stoken geld verbranden. Goed om eventuele belemmeringen voor bouwen met hout weg te
nemen. Mogelijk is bijvoorbeeld een wijziging nodig van het Bouwbesluit. Zulke kleine aanpassingen
kunnen al helpen.

Conclusie
De dagvoorzitter rondde af met de tevreden constatering dat deze middag tot een aantal concrete
uitkomsten heeft geleid:


we vormen en voelen ons samen de ‘Club van Bos en Hout,



in 2018 organiseren we gezamenlijk de eerste Week van Bos en Hout om het publiek en allerlei
organisaties het belang en de potentie van Bos en Hout te laten zien (initiatieven graag
aanmelden bij m.robesin@natuurenmilieu.nl), en



we zoeken een boegbeeld om ons verhaal bij de politiek te brengen. Daarvoor zijn voldoende
haakjes. De essentie zit in het filmpje van Paul.



het kernteam past het concept uitwerkingsprogramma van het Actieplan Bos en Hout aan op
basis van de ontvangen feedback en de uitkomsten van deze werkconferentie.



we hebben samen veel te bieden. Het is de kunst te bepalen wat we wanneer naar voren
brengen…



en dat vooral ook te doen.

PS: Let op uw post medio december!
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Bijlage 1: Deelnemerslijst
Naam

Achternaam

Organisatie

Eric

Arets

Wageningen Environmental Research (Alterra)

Mark

Blomsma

Provincie Utrecht

David

Borgman

Borgman Beheer Advies

Nico

Bos

Ministerie van Economische Zaken

Fons

Ceelaert

Wissenraet Van Spaendonck

Irma

Corten

Zilverberg advies

Tjeerd

De Groot

Tweede Kamerlid D66

Sjaak

De Ligt

Nationaal Bossenfonds

Laura

De Plundert

Ministerie EZ (directie natuur en biodiversiteit)

Peter

Derksen

Stichting Nationale Boomfeestdag

Guido

Enthoven

IMI

Lena

Euwens

Trees for All

Mary

Fiers

Groenontwikkelfonds Brabant

Monique

Fledderman

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie

Elsbeth

Gerritsen

Trees for All / Nationaal Bossenfonds

Hans

Gierveld

Stichting Twickel

Fokke

Goudswaard

Platform Bio-Energie

Nic

Grandiek

Provincie Noord-Holland

Susanne

Hagen

Natuur & Milieu

Harrie

Hekhuis

Staatsbosbeheer

Jan

Iepsma

RVO

Vincent

Lokin

Arboribus Silva

Arno

Neijts

Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.

Frank

Nooijens

Stichting Nationale Boomfeestdag

Linda

Noorman

Provincie Groningen

Jan

Oldenburger

Probos

Sanne

Ophof

Ministerie van EZ

John

Raggers

Hogeschool Van Hall Larenstein

Adit

Ram

Tree to Be Foundation

Anne

Reichgelt

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

Patrick

Reumerman

Biomass Technology Group

Kars

Riemer

Face the Future

Marga

Robesin

Natuur & Milieu

Joop

Spijker

WUR/Alterra

Jaap

Stokking

Ministerie van IenM

Gert Jan

Van den Born

Planbureau voor de Leefomgeving

Jaap

Van den Briel

Probos
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Paul

Van den

VVNH

Heuvel
Fred

Van der Burgh

Stichting Agrodome

Peter

Van der Knaap

Ministerie van Economische Zaken

René

Van Druenen

Coöperatie Agrobosbouw NL

Jan Dirk

Van

RWS

Duijvenbode
Wouter

Van Eck

Stichting Voedselbosbouw Nederland

Wouter

Van Goor

Face the Future

Gerrit-

Van

LandschappenNL

Jan

Herwaarden

Cor

V0n

Ministerie van Economische Zaken

Meijenfeldt
Ruben

Veefkind

Greenchoice

Caspar

Verwer

IUCN National Committee of The Netherlands

Henk

Wanningen

Staatsbosbeheer

Hans

Zwaanenburg

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
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Bijlage 2: Pdf van de presentaties
zie separaat document
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Bijlage 3: Aantekeningen van de dialoogtafels
[Disclaimer: De originele aantekeningen van de verschillende tafels zijn voor dit verslag naar best
vermogen overgenomen. Dus met kans op interpretatieverschillen, waarvoor excuses.]

Tafel 1: Leve het bos!

Meest originele idee:
-

Herstvakantie 2018 wordt de eerste aflevering van de Week van het bos

-

Iedere organisatie in de zaal organiseert in die week een activiteit (dus niet opt-in, maar optout); bijvoorbeeld:

-

Alle bezoekerscentra SBB open met tentoonstelling over belang van bos

-

Hoogtepunt: 17 miljoen Nederlanders planten een boom, maakt niet uit waar

-

Aanhaken op andere acties, zoals ‘Tegels eruit, boom erin’ (waterschappen)

-

Zie ook initiatief Kopenhagen (100.000 bomen in 10 jaar tijd, veel positieve publiciteit)

-

Laat in die week een gemeente (Almere?) aankondigen dat ze een boswijk aanleggen met
alleen houten woningen (vergelijk Doorwerth met Europese woningen in jaren ’50)

-

Stel in die week een aantal houten monumenten open

Meest praktische idee:
-

Bestaande initiatieven (zoals Boomfeestdag) vooral continueren

-

Zorg dat we politieke belangen en publieksacties aan elkaar koppelen; bijvoorbeeld: koppel
Week van het bos aan Parijs-akkoord

-

Richt je op nieuwe generatie; om jeugd te betrekken is ‘digitaal’ en ‘competitief’ vereist

-

Zorg dat alle initiatieven elkaar versterken; laat alle stakeholders bij alle verwante initiatieven
verwijzen naar het Actieplan

Wildcard:
-

‘Hoezo gaat iedereen op basisscholen het Wilhelmus zingen? Plant een boom!’

Om verder te bespreken in de discussie:
-

Hoe zorgen we dat we na vanmiddag praktische stappen zetten om dit idee in beweging te
krijgen?
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Tafel 2: Over grond en geld
Bloemlezing van aantekeningen:
-

-

Wie baat heeft bij bos betaalt mee:
o

Verzekeraars betrekken (gezondheid)

o

Waterschappen (waterzuivering en -retentie)

o

Functiebeloning voor CO2

Zorg ervoor dat landbouwgrond niet afgewaardeerd wordt; daarvoor moet de grond zijn
economische waarde behouden

-

Pensioencertificaten op basis van houtopbrengst

-

Pas regels aan; herzie de herplantplicht

-

Boeren verleiden voor combinaties op hun gronden, o.a. door agroforestry toe te staan binnen
GLB-EFA-regeling

-

Sluit convenanten op provinciaal niveau (vergelijk Groen Ontwikkelfonds Brabant)

-

Creëer daarmee een betere business case dan met niet-duurzame landbouw

-

Onderzoek opties voor energieteelten

-

Leg bos aan op bestaande natuurterreinen

-

Zet GLB en andere geldstromen van overheid naar landbouw anders in

-

Maak ruimte voor tussenvormen tussen natuur en landbouw, bijvoorbeeld door opheffing
herplantplicht, net zoals ooit bij tegengaan landbouwoverschotten

-

Benoem voedselbossen als agrarisch gebruik, en hef de verlaging van de GLB-toeslagen op als
er een boom op het land komt

-

Voor overheidsgronden: bij welke functies leveren bomen toegevoegde waarde? (en niet direct
afwaardering grond)

-

Beperk drempel van voorinvestering om herplantplicht (voor boscompensatie, niet
natuurcompensatie) voldoende te laten zijn

-

Beloon vastlegging van koolstof, pas CO2-compensatieregels aan zodat het meetelt onder
Kyoto

-

Denk ook aan overzeese gebieden

Wildcard:
-

Bossen op water!

Om verder te bespreken in de discussie:
-

Wat zijn slimme arrangementen om de agrarische sector op gang te krijgen?
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Tafel 3: Functiecombinaties

Bloemlezing van aantekeningen:
-

Kansen voor groen in de stad, stapelen van functies

-

Ecosysteemdiensten, combinatie met waterwinning

-

Kansen voor nieuwe natuur in combinatie met wonen, sluitende businesscase

-

Verkrijgen van grond is belangrijke opgave

-

Kansen in de Veenkoloniën

-

Ontwikkelen samen met boeren, landschapselementen, oogstbaar landschap

-

GLB aanpassen, pijler 2, plattelandsontwikkeling, aanleg bos als maatschappelijke dienst

-

Vergroenen bedrijventerreinen, nu vaak stenig, groter maken en combineren met bos

-

Wonen in het bos is zeer populair, zie duinen van Almere

-

Combineren met recreatie, Achterhoek, wateradaptatie is daar belangrijk probleem

-

Stedelijke groenopgaven, opgeteld gaat het om een areaal zo groot als de Veluwe

-

Interessante studie van Wim Nieuwenhuizen, grondbezit in eigendom van gemeentes en
provincies

-

Groene daken op parkeergarages en gebouwen

-

Speel in op probleem Amsterdam, 16 miljoen toeristenovernachtingen per jaar

-

Dorpsbosjes Groningen, betrokkenheid bewoners

-

Natuur je Buur, Doetinchem, initiatief bewoners, gemeente verdubbelt

-

Nieuwe Malebossen, Probos, nieuwe vormen van betrokkenheid

Meest originele idee:
-

Bossen op daken

Om verder te bespreken in de discussie:
-

Hoe kunnen we de potentie van bedrijventerreinen (vaak gemeentelijk grondbezit) beter
benutten?

Tafel 4: Voor ons, van ons
Meest originele idee:
-

Rijksgronden zijn van elke Nederlander: meer gebruik maken van de rijksgronden <>
multifunctionaliteit

-

RWS: realisatie van een strook van 300 meter bos langs de rijks snelwegen leveren totaal
100.000 ha bos op.
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-

RWS: aanleg van een blok bos van 2 x 3 km bij de verzorgingsplaatsen langs de snelwegen
levert ook 100.000 ha op.

-

RWS: combinatie van beide

-

Kadaster: wil kijken hoeveel grond beschikbaar is

-

Particulieren in een laten investeren i.c.m. fiscale voordelen

-

Greenchoice: aankoop van koolstofcertificaten waarmee aanleg van bos kan worden
gefinancierd

-

Een heffing invoeren voor meer koolstofvastlegging in (nieuw) bos (vergelijkbaar de
waterschapsheffing), de ingezetenen krijgen zeggenschap over de inrichting en uitvoering van
maatregelen

Meest praktische idee (hoewel niet alles even praktisch is…)
-

Anders om gaan met grondgebruik

-

Bestemmingsplan gaat uit van mono-gebruiksvormen, we zouden moeten uitgaan van
multifunctionaliteit

-

Het eigenaarschap en gebruik: baseren op oude gebruiksrechten in een nieuw jasje
o

voorpootrecht langs wegen in Brabant

o

herintroductie van ‘de meent’

o

uitgifte van concessies voor vruchtgebruik gedurende een bepaalde tijd aan
coöperaties

-

Rol overheid : we gaan Nederland mooier maken!

Wildcard:
-

We moeten een revolutie ontketenen!

Om verder te bespreken in de discussie:
-

Hoe krijgen we de overheid zo ver dat deze verantwoordelijkheid en het initiatief neemt voor
andere inrichting van ons land (NL mooier, multifunctionaliteit)?

Tafel 5: Governance en lobby
Verslag van discussie in hoofdlijnen:
De vraag was in eerste instantie hoe we een stevige positie krijgen in het politieke krachtenveld. Met
name was de vraag of dit kan aansluiten bij een drive vanuit de overheid om vanuit klimaatbeleid te
investeren in bossen.
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In het gesprek werd echter duidelijk dat er weliswaar geld nodig is voor investeringen, maar dat je een
lobby niet hoeft te beginnen als je alleen komt om geld te vragen, en niet met een oplossing komt.
Beter is dus te beginnen bij het laten zien van de oplossingen, concrete mogelijkheden, en die zitten
met name op regionaal en lokaal niveau. Daar lopen en starten allerlei integrale initiatieven, waar ook
geld voor beschikbaar is. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is een voorbeeld. Je kan daar vanuit het
Actieplan op aansluiten vanuit het besef dat het niet altijd hoeft te gaan om puur-bos projecten. In veel
integrale projecten kan er voor bos plek zijn, zeker als je het ook breder trekt naar beplantingen en
bomen. Je kan bijvoorbeeld samen met de landbouw optrekken in klimaatplannen voor meer
erfbeplantingen, of met gemeenten om in nieuwe wijken een bepaald percentage aan bomen en
beplantingen af te spreken.
Dus, denk vooral in oplossingen in plaats van problemen. Begin niet met dat het geld kost, maar dat
natuur, en zeker bos en bomen, een oplossing zijn voor veel maatschappelijke problemen. Je kan je als
sector wat dat betreft zelfbewust presenteren. Dat zou minder in abstracte termen moeten, maar
vooral in concrete plannen en pilots. Dan is voor iedereen meteen duidelijk waar bos en hout een
oplossing voor zijn. Dan laat je zien dat het de moeite waard is er geld in te steken.
Daarvoor zal je je moeten richten op het juiste netwerk, en coalities sluiten met de landbouw, steden,
gemeenten, waterwereld, enz. Bij de provincies zal je een breder netwerk aan moeten spreken, dus ook
met medewerkers die vanuit andere dossiers, zoals circulair, belangstelling hebben voor bossen en
bomen als oplossing.
Vanuit die slimme coalities kan je lobbyen naar de politiek.
Daarnaast is vastgesteld dat de boodschap van bomen en klimaat bij een breder publiek nog steeds niet
goed over komt, en dat de bereidheid van de politiek om ter zake te komen beperkt. Bos is een softe
sector. Bos is vanzelfsprekend. Het is er, zonder dat mensen het gevoel hebben dat daar iets voor moet
worden gedaan. Je zal moeten laten zien dat dat niet zo is, en iedere burger het gevoel moeten
meegeven dat hij mede-eigenaar is van bossen en bomen en er dus wat voor over moet hebben. En dat
moet beginnen bij kinderen: ieder kind een boom!
Om verder te bespreken in de discussie:
-

Versterk het bewustzijn dat bos niet vanzelfsprekend is. Optie is een week van Bos en Hout in
de herfst, te vergelijken met het Fête de la Nature in het voorjaar (Feast of the Forest?). Vraag:
hoe gaan wij dat doen?

Tafel 6: Nieuwe functie, wie investeert?
Meest originele idee:
-

Maak koppeling tussen CO2 en natuur, breng dit in in de Klimaatwet

-

Zorg dat de boodschap landt bij beheerders en samenleving met inzet van een boegbeeld
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-

Vertaal goed bosbeheer naar C-credits

Meest praktische idee en overige aantekeningen:
-

Benut bestaande SNL-instrumentarium;

-

Met nieuw subsidiestelsel Klimaat en landschap kan in korte tijd een grote groep eigenaren
worden bereikt
o

Voor nieuw bos (richtlijnen uitwerken)

o

Voor bestaand bos en landschapselementen (bijvoorbeeld maatregelen voor aanplant
rijk-strooiselsoorten)

-

Richt fonds in voor koppelen bedrijf en beheerder (CCS)

-

Biomassa-installaties (met behoefte aan lokale biomassa) kunnen bijdragen aan onderhoud
van landschap; dit is niet kostendekkend

-

Begin met een idee, vanuit een gebiedsgerichte aanpak (provincies, gemeentes, TBO’s, etc.);
dat genereert energie. Werk met concrete bestemmingsplannen en kijk waar van de regels
moet worden afgeweken.

-

Kwantificeer hoeveel CO2 je hiermee vastlegt, bereken dan kosten en ga daarmee naar de
markt.

-

Verleid particuliere eigenaren met bosbeelden om meer te doen met hun bos.

-

Creëer een investeringsfonds om de link te leggen tussen CO2-uitstoters en -vastleggers. Begin
bij de vrijwillige markt. Wellicht aansluiten bij de Green Deal Koolstofmarkt. Voorbeeld:
Greenchoice die investeert in essenbossen.

-

Er moet meer kennis gedeeld worden, er moet ook een duidelijk kader komen.

-

Zorg voor garanties dat bos goed beheerd wordt; ‘gecertificeerd klimaatvriendelijk
bosbeheerder’. Monitoring (binnen SNL) moet daarvoor strikter.

Wildcard:
-

Bosbeheerders, weet wat je in de aanbieding hebt, en ben niet zo bescheiden!

Om verder te bespreken in de discussie:
-

Wie wordt ons boegbeeld om de relatie tussen klimaat en bos uit te dragen?

Tafel 7: Van hout, tenzij
Bloemlezing van aantekeningen:
-

Onbekendheid in de bouw, begint al bij het onderwijs; Hout is een stiefkindje in het onderwijs.

-

Besef ‘wood = good’ begint thuis en in lager onderwijs. Leidt tot waardering en toepassing op
lange termijn.

-

Materiaaldiscussies open wrikken.
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-

Uitdragen van aansprekende voorbeelden.

-

Gedachte ‘hout gebruiken is vernielen milieu (want vernielen regenwoud)’ moet veranderd
worden. (Gaat al beter dan voorheen.) Bijvoorbeeld bij populier link leggen tussen bos en
product. Daarbij ook CO2-vastlegging laten zien. Dit is een actie voor houtsector en milieuorganisaties.

-

Gebruik simpele, duidelijke boodschap vanuit positieve perspectief

-

Onderwijs:
-

Meer houtkennis (eigenschappen en toepassing)

-

Houttechnologie

-

Challenge rond hip project voor aansprekend product

-

Aansluiten op duurzaamheidsprogramma’s

-

Wapen je tegen verhalen over andere materialen; overheid aan je kant, inclusief financiering

-

EU bossenstrategie. Plattelandsbeleid gaat voor 1/3 over bos, maar niet in Nederland. Denk
ook aan ketenontwikkeling

-

-

Positief aan hout:
-

Snelle bouwmethode

-

Licht, minder fundament nodig

-

Goed voor gasloze woningen

-

Gunstig binnenklimaat

-

Duurzaamheidskeurmerken

-

Sommige architecten vinden hout hip

-

Vele soorten voor diverse smaken

Negatief aan hout:
-

-

Brandveiligheid

In Nederland snelste ontbossing ter wereld; met name door natuurontwikkeling, waarvoor
geen compensatie plaatsvindt. Er is geen overzicht.

-

Goed inzetten op circulaire economie, gelijkwaardigheid van (houten) producten en
materialen en klimaatargumenten

Om verder te bespreken in de discussie:
-

Goed communiceren is essentieel! Maar hoe doen we dat?

pag. 21 Verslag Werkconferentie Verder met Bos en Hout 31 oktober 2017 in Stal Den Eijck

