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Bos is mooi en divers!

Foto: PEFC.nl Foto: NOS.nl

Foto: Waterforum.netFoto: Probos



Ontwikkeling fauna Nederlandse bos

• Kenmerkende bosvogels en zoogdieren positief
• Bosvlinders gemengd (18+; 11-)



Ontwikkeling biodiversiteit Brabantse 
bossen

• Ongeveer 1.150 rode lijstsoorten in Brabant

• Meer dan helft gebonden aan bos (zachthoutooibossen en leembossen)

• Terugkeren van ca 350 ‘verdwenen’ soorten in potentie mogelijk*

Foto: Bjorn Alards* Onderzoek opgave provinciale biodiversiteit en biodiversiteit Noord-Brabantse bossen
Zollinger et al., 2018



Bos staat onder druk
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Bossenstrategie/Klimaatakkoord

Nationale bossenstrategie en 

klimaatakkoord

 Ontbossing: compensatie bij omvorming naar 

natuur (3400 ha; 1-1-2017)

 37.000 ha nieuw bos (10%): 15.000 binnen 

NNN, 22.000 buiten NNN

 Meer bomen buiten bos (1% per jaar)

 25.000 ha landschapselementen; 25.000 ha 

agroforestry

 Vitalisering bos op zandgronden

 Groei areaal natuurbossen (+10%)

 Hoogwaardig houtgebruik

 Stimuleren betrokkenheid (ieder kind plant een 

boom)



Bossen Staatsbosbeheer 95.000 ha



Collectie kenmerkende natuurbossen



Duurzaam multifunctioneel bos

Uitgangspunten: Criteria

Behoud en ontwikkeling
bodem (en water)kwaliteit

• Oogstnivo <= nutrientenbalans
• Aandacht soortensamenstelling voor 

bodem/humuskwaliteit

Behoud en ontwikkeling
basis natuurkwaliteit

• Ca 10% areaal natuurkernen op waardevolle 
plekken (oud bos, speciale abiotiek)

• Stimuleren oude bomen/woudreuzen 
• Dood hout(eilanden) in verschillende diktes 

en verteringsstadia (> 10% voorraad)

Behoud en ontwikkeling
stabiel en veerkrachtig bos

• Variatie in soorten (80% gemengd) en 
bosontwikkelingsstadia

• Inheemse loofbomen (>20%)

Behoud en ontwikkeling 
productievermogen

• Oogst <= bijgroei
• Tijdige verjonging gericht op borgen 

productievermogen (>70% soorten, 
>5000/ha) lange termijn



Veerkrachtige ecosystemen
In ieder geval:
 Bronmaatregelen noodzakelijk 

 Veerkrachtig goed functionerende ecosystemen 
randvoorwaardelijk voor functies

 Veerkracht = mogelijkheid herstel na verstoring EN aanpassing
aan nieuwe omstandigheden
 Bronmaatregelen
 Bodemontwikkeling en rijk ecosysteem
 Faunabeheer
 Grotere menging en (genetische) soortenrijkdom
 Kleinschalig beheer [effect op bosklimaat en uitspoeling]
 Continue verjonging/natuurlijk aanpassingsvermogen



Welke bossen komen in aanmerking voor 
revitalisering?

 Essenbossen (ca 2000 ha; deels al aangepakt)

 Fijnsparbossen (ca. 2100 ha)

 Lariksbossen (ca 5.000 ha = totaal, niet allemaal ‘in gevaar’)

 Holle grove dennenbossen 

 Overige monocultures (beuk, eik, …) met actuele of mogelijk 

toekomstige vitaliteitsproblemen



Aanplant strooiselverbeterende soorten



Veel initiatieven en plannen voor nieuw bos



Veel initiatieven en plannen voor nieuw bos



Taakstelling:

 5.000 ha uitbreiding op eigen terrein

 Ca. >500 ha boscompensatie

 Stimuleren overige 32.000 ha

 In Brabant:

 1.000 ha waarvan 500 ha in bestaande en 

500 ha in nieuwe natuur

500 ha nieuw bos gerealiseerd

Bosuitbreiding door Staatsbosbeheer



Keuze bosaanleg locaties

• Bottom-up: inventarisatie terreinen die zich niet goed 

ontwikkelen (bv deel 12.02 Kruiden/faunarijke graslanden)

• Ruimtelijke analyse vanuit advies rijksadviseurs: 

• Bos bij steden en dorpen 

• Vergroten boskernen; verbindingen

• Waardevolle bosgroeiplaatsen: rivier/veen/beekbos

• Overgangsgebieden N2000





Bedankt voor jullie aandacht


