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Klimaatakkoord



Klimaatakkoord – context 

Landbouw en landgebruik
1. Glastuinbouw
2. Veehouderij

3. Slim landgebruik (1,5 Mton)
a. Veenweiden
b. Landbouwbodems
c. Bos, bomen en natuur
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Bossenstrategie in hoofdlijnen
• Voorkomen ontbossing

• Meer bos

o 15.000 ha binnen NNN

o 22.000 ha buiten NNN 

• Vitaal bos en klimaatslim bosbeheer

• Bomen buiten het bos

o Toename houtige landschapselementen in buitengebied 

o Meer bomen in steden en dorpen (aansluiting bij 1%/jaar van klimaatakkoord)

• Gebruik van bos

o Lichte toename houtoogst; meer hout is geen doel, maar middel

o Cascadering (hoogwaardig gaat voor, biomassastook afbouwen)



10 % meer Bos in 2030 = 37.000 ha

✓ 15.000 ha binnen NNN

✓ 22.000 ha buiten NNN
• - wv 3400 ha compensatie 

• - vooral in overgangsgebieden

37.000? Dat is <1% van NL (ruim 4 miljoen ha) 



Potentieel bos vooral in combinatie, bv:



Uitbreiding bomen, bos en natuur

Iedereen aan de bak 

• Provincies voltooien natuur: NNN is nog niet af!

• Publieke en private terreinbeheerders verkennen 
mogelijkheden voor nieuw bos in hun gebieden

• LTO stimuleert meer landschapselementen en
bomen op bedrijven. 

• Agroforestry, voedselbossen

• Gemeenten jaarlijks 1% meer bomen

• U en ik?



Financiering
-> te weinig

• Programma Natuur: 300 miljoen per jaar

• Bestaande regelingen, zoals SDE++,  middelen voor NNN, 
private middelen, CO2-credits 

• Kansen en financieringsgat dichten voor nieuw bos; nieuw 
bos icm woningbouw, energie, waterberging etc

• Bij verdere woningbouw realisatie extra bos en groen (1%)





Bos legt netto CO2 vast

• Bos en natuur: onderdeel van 

de aanpak van klimaatprobleem.

• Goede aanpak geeft win-win-win.

• Juist koppeling met andere doelen

nodigt eigenaren en beheerders

uit om mee te doen.



Bos maakt wat los

Dank voor uw aandacht!

v.dalm@vbne.nl

mailto:v.dalm@vbne.nl


Daarbuiten 
moet het 
gebeuren…


