VERKLARING
VAN GROENEVELD

Bossen zijn van essentieel belang voor planten en dieren, voor de menselijke
leefomgeving en voor een stabiel klimaat. Toch verdween volgens Wageningen
Environmental Research tussen 2013 en 2017 jaarlijks gemiddeld 1350 hectare
bos in Nederland. Na brede maatschappelijke commotie hierover heeft minister
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekondigd voor het
einde van dit jaar met een nieuwe bossenstrategie te komen. Zij doet dat in
overleg met de provincies, die daarnaast ook aan eigen bosbeleid werken. Om
ten behoeve van deze twee beleidstrajecten aandacht te vestigen op een aantal
belangrijke aspecten, heeft Stichting Groeneveld op 5 september 2019 in Kasteel
Groeneveld in Baarn het symposium De Nieuwe Bosstrategie gehouden. Tijdens
dit

symposium

gereflecteerd

op

is

door
vier

meer

thema’s

dan

120

deskundigen

(CO2-opslag

en

en

belanghebbenden

bosexploitatie,

biodiversiteit,

houtproductie als verdienmodel, en bosontwikkeling bij strategisch wildbeheer)
die van belang zijn voor de nieuwe bosstrategie van de minister en voor het
bosbeleid van de provincies. De aanbevelingen die tijdens het symposium op de
vier deelgebieden naar voren zijn gekomen, zijn hieronder weergegeven.

Aanbevelingen ten behoeve van het ontwikkelen van nieuw bosbeleid
In de bosstrategie zal nieuwe inhoud moeten worden
gegeven aan het begrip ‘bosbouwkundig verantwoord
beheer’. In het licht van de nu daadwerkelijk optredende

ALGEMENE
AANBEVELING

klimaatverandering zullen CO2-vastlegging, behoud van
biodiversiteit en van bodemvruchtbaarheid doelstellingen
zijn die steeds belangrijker worden naast de bestaande
doelstellingen van houtproductie en kwaliteit van de
leefomgeving.

Aanbeveling bosbeheer:
1. Behoud minimaal het huidige bosareaal.
2. Optimaliseer op maximale CO2-vastlegging gericht op
een optimale voorraadvorming.
3. Zorg voor duurzame lang-cyclische toepassing van
bosproducten.

AANBEVELINGEN
CO2-HUISHOUDING

Aanbeveling bosuitbreiding:
4. Breid bos vooral uit op rijke bodems + moerasbodems.
5. Koppel mee met andere maatschappelijke doelen zoals
naast CO2-opname waterhuishouding, biodiversiteit en
natuurbeleving.
6. Beloon en waardeer CO2-opname en -vastlegging +
beboet uitstoot van CO2.
7. Vervang SDE biomassa door SDE duurzaam hout.
8. Zorg voor gemengde bossystemen (risico van o.a. ziektes
en klimaatverandering verminderen).

1. Creëer gunstige milieuomstandigheden, bijvoorbeeld
op het gebied van bodem en water.
2. Creëer meer bos, met name van bostypen met een
hoge biodiversiteit en waar een grote internationale

AANBEVELINGEN
BIODIVERSITEIT

verantwoordelijkheid ligt (bijvoorbeeld ooibossen en
broekbossen).
3. Creëer grote boskernen met hoge biodiversiteit,
bijvoorbeeld eiken-/beukenbossen.
4. Stimuleer concrete kennisontwikkeling, kennisdeling
en monitoring, ook gebruikmakend van bestaande
informatie.

1. Investeer in bodemherstel van bossen om de stikstofdepositie terug te dringen en de waterhuishouding te
herstellen. De bodem bepaalt namelijk het productievermogen van bossen en daarmee de maatschappelijke
en ecologische waarde.

AANBEVELINGEN
VERDIENMODELLEN

2. Koppel de koolstofmarkt (de bestaande CO2-markt)
aan de bosbouwsector zodat financiële middelen vrijkomen voor het behoud van het bestaande areaal bos, de
ontwikkeling naar klimaatbestendig bos en uitbreiding
van het areaal bos.
3. Streef naar de productie van kwaliteitshout voor de
verwerking als duurzaam houtproduct met langdurige
CO2-opslag. Stimuleer daarvoor o.a. Nederlands houtgebruik in overheidsgebouwen.
4. Verbeter de communicatie over bos en hout in de
houtketen en met het publiek.

1. Bepaal allereerst het doel. Afhankelijk van het doel kan
differentiatie nodig zijn (denk aan recreatie versus zo
natuurlijk mogelijk bosbeheer).
2. Biodiversiteit en bosverjonging zijn vooral gebaat bij
lagere dichtheden aan wild dan nu. De manier waarop de
lagere dichtheden worden vormgegeven (hekken,

AANBEVELINGEN
WILDBEHEER

gedifferentieerde jachtdruk, of integrale verlaging etc.)
moet nog worden onderzocht.
3. Ecologisch jagen is één methode, maar allereerst moet
worden bepaald welk beeld moet worden nagestreefd.
Belangrijk aandachtspunten zijn de schaal die van
voldoende grootte dient te zijn, en de bereidheid van
eigenaren om samen te werken. Binnen de sturing van de
Faunabeheereenheden (FBE’s) moet niet meer op aantallen
worden gekoerst maar op doelrealisatie.

Algemene synthese van de aanbevelingen

Met het oog op klimaatverandering moet in het bosbeleid CO2-emissie worden
voorkomen en CO2-vastlegging, wat neerkomt op negatieve CO2-emissie, worden
gestimuleerd.

Verschillende

aanbevelingen

bepleiten

aansluiting

bij

het

bestaande klimaatbeleid, waarbij CO2-emissie financieel wordt ontmoedigd en
negatieve emissies worden beloond (zie CO2-huishouding: 6, Verdienmodellen:
2). Dit kan worden bereikt door de nu in bespreking zijnde CO2-heffing uit te
breiden naar het bosbeleid, door de huidige subsidieregeling te koppelen aan
de vastlegging (negatieve emissie) van CO2 en de positieve emissie te belasten
overeenkomstig de (toekomstige) heffing op CO2-emissie in het algemeen.
Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de vastlegging van CO2 door
bossen niet moet worden overschat (2 ton C/ha/jaar) en dat de uitstoot van
bossen bij ingrijpend beheer zoals kaalkap niet moet worden onderschat (125
ton C/ha = 450 ton CO2/ha). Bij de voorziene ontwikkeling van de CO2-prijs per
ton zou de heffing bij kaalkap zo’n 20.000 tot 40.000 €/ha bedragen. Er valt dus
op de termijn van decennia weinig te winnen maar veel te verliezen.
Om de hoofddoelen van het klimaatbeleid te bereiken en de complexiteit van
emissieschattingen bij verschillende vormen van beheer te vermijden, zou
politiek kunnen worden overwogen om (alleen) extreme vormen van beheer, met
name kaalkap, bij provinciale verordening te verbieden (directe regulering) om
dan verder af te zien van CO2-heffingen, en de subsidies te richten op de CO2vastlegging door bosbeheer en bosuitbreiding (zie CO2-huishouding: 2,3,5).
Gebruik van hout in langjarige toepassingen draagt bij aan de vastlegging van
CO2. Het is aan te bevelen langjarige toepassingsvormen te stimuleren en
kortlopende gebruiksvormen te ontmoedigen.

Omdat

in

het

klimaatbeleid

de

CO2-heffing

niet

gekoppeld

is/wordt

aan

producten (wel aan het maken daarvan), verdient het aanbeveling om dat ook
niet te doen met betrekking tot bos-producten, in het bijzonder hout. Nadat de
omstandigheden van de houtproductie zelf zijn geregeld via het hierboven
genoemde subsidie/heffingen-beleid, zou de marktpositie van hout versterkt
kunnen worden via het beleid rond de circulaire economie.
Hoewel nog in politieke discussie, is hierbij vaak gepleit voor een sterke BTWdifferentiatie van producten, naar gelang hun milieu-impact. Alles wat raakt aan
recycling

en

reparatie

zou

dan

in

het

nultarief

vallen.

Ook

aantoonbaar

duurzaam geproduceerd hout in langjarige toepassingen zou hieronder kunnen
vallen (zie Verdienmodellen: 3). Een dergelijke productgerichte benadering ligt
beleidsmatig meer voor de hand dan aansluiting bij de SDE-regeling.
Het veranderende klimaat brengt risico’s met zich mee ten aanzien van het
behoud

van

biodiversiteit

en

daarmee

het

goed

functioneren

van

(bos-)ecosystemen. Het beheer zal dus gericht moeten zijn op het bereiken van
een zo groot mogelijke veerkracht van het bossysteem. Natuurlijke bossen met
grote

diversiteit

aan

boomsoorten

zijn

minder

kwetsbaar

dan

homogene

productiebossen (zie Biodiversiteit: 2,3). Bepleit wordt tegelijkertijd aan te
sluiten

bij

de

internationale

verantwoordelijkheid

en

uit

te

gaan

van

de

oorspronkelijke, inheemse boomsoorten.
De biodiversiteit van bossen kan sterk worden vergroot door veel meer bomen
volledig te laten uitgroeien, aftakelen, instorten en vergaan. Het ontwikkelen van
wettelijke mogelijkheden om de aansprakelijkheid voor schade door vallende
takken en bomen in bossen af te wijzen, kan daar aan bijdragen.
Meer algemeen kan het optimaliseren van veerkracht worden gekoppeld aan het
subsidie-instrumentarium. Daarbij zal dus nog wel formeel moeten worden
vastgesteld welke beheersvormen de biodiversiteit vergroten en welke juist niet.
Behoud van biodiversiteit is in alle gevallen afhankelijk van de milieucondities.
Verlaging van de stikstofdepositie (actueel in de huidige PAS-discussie) en
herstel

van

de

waterhuishouding

zijn

daarbij

de

belangrijkste

(zie

Verdienmodellen: 1).
Biodiversiteit en spontane bosverjonging zijn, op zijn minst periodiek, gebaat bij
lagere

wilddichtheden

dan

waar

momenteel

sprake

van

is.

Het

verdient

aanbeveling de toepassing van instrumenten die voor verlaging van de wildstand
ter

beschikking

staan

wildstandverlaging

–

-

zoals

verder

zwerfrasters,
te

ecologische

ontwikkelen

en

jacht

door

en

integrale

regelgeving

en

besluitvorming te faciliteren (zie Wildbeheer: 2).

Deze Verklaring van Groeneveld wordt gedeeld met
deelnemers aan het symposium: politiek, bestuur,
deskundigen en betrokkenen, alsmede de pers. De lezingen

TOT SLOT

ter inleiding van het symposium zullen worden
gepubliceerd op de website van Stichting Groeneveld. De
Stichting zal de komende tijd nader aandacht blijven
schenken aan verschillende aspecten van het bosbeheer.

