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Bosuitbreiding in Nederland:
hoe pakken we deze uitdaging
aan?
Nederland wil de komende tien jaar haar bosareaal met tien procent
uitbreiden. Echter, de ervaring leert dat dit geen eenvoudige opgave is. In
dit Bosbericht delen Stichting Probos en Arboribus Silva de lessen uit het
verleden en bieden handvatten die helpen de opgave te realiseren.
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1 Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en
landschapselementen (Probos, 2020).
https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/
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kunnen starten, variërend van een

Stichting Probos Postbus 253 6700 AG Wageningen
tel. +31(0)317 466 555 mail@probos.nl www.probos.nl

individuele boer die een halve hectare

In aanvulling hierop helpt het als ieder

Boscertiﬁcatenprogramma van het

notenboomgaard op zijn land wil planten

bosuitbreidingsinitiatief wordt aangegre-

Nationaal Groenfonds. Er is echter veel

tot een natuurbeschermingsorganisatie

pen om met de omgeving in gesprek te

meer kennisontwikkeling nodig en

die enkele tientallen hectares natuurbos

gaan. Niet met een ondertoon van ‘sorry,

onderzoek naar welke ervaringen er zijn

wil realiseren. Er wordt door de Stichting

dit moet nu eenmaal’, maar met trots en

en welke inrichtingsmaatregelen kunnen

Nationale Koolstofmarkt (SNK) gewerkt

overtuiging, waardoor de ambassadeurs-

helpen om spontane ontwikkeling richting

aan het opzetten van een markt van CO2-

groep voor bos zich uitbreidt en versterkt.

de gewenste bostypen te realiseren.

uitbreidingsprojecten, maar er is nog geen

5. Kennis opbouwen

Beschikbaarheid plantmateriaal

toegankelijke marktplaats waar vraag en

De realisatie van nieuwe bossen dient

aanbod elkaar vinden. Een nationale of

zorgvuldig te gebeuren en vergt vak-

Voor de aanleg van 37.000 hectare bos zijn

regionale bossenmakelaar kan ﬁnanciers

kennis. Fouten bij de aanplant, bijvoor-

grofweg honderd miljoen bomen nodig.

helpen bij het zoeken naar projecten en

beeld te diep planten, planten in de zode

De keuze voor de juiste boomsoorten en

initiatiefnemers bij hun ﬁnancieringsaan-

of gebrek aan verzorging, kunnen de groei

herkomsten is hierbij van groot belang om

vraag. Een bossenmakelaar kan ook een

en vitaliteit van het bos jarenlang

voor de komende decennia goed groeiende

rol spelen bij het bundelen van vraag en

beïnvloeden. De afgelopen decennia is er

en vitale bossen te creëren. Momenteel

aanbod, om vooral kleinere aanplantpro-
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