
Reactie van de Provincie Groningen op vragen van Zembla over kap van productiebossen, 
15 april 2021 

Zembla: In 1986 kwam de Rijksnota Meerjarenplan Bosbouw. Daarin stond o.a. een subsidieregeling 
om tijdelijk landbouwgrond om te vormen in bos. Boeren konden 25 jaar subsidie krijgen en mochten 
na deze periode de bomen weer kappen. Veel boeren hebben hier toen gebruik van gemaakt en 
afgelopen periode is veel van dit bos ook weer gekapt. Je ziet bijvoorbeeld dat in de periode 2013-
2017 in Nederland zo’n 2300 ha weer omgevormd is van bos naar landbouw.  Kunnen jullie nagaan 
hoeveel hectare bos in Groningen is aangeplant gebruikmakend van deze subsidieregeling?  

En weten jullie hoeveel hectare van dit soort bos er sinds 2013 gekapt is? 

Deze regeling is destijds uitgevoerd door de RVO, als het goed is beschikt de RVO over de 
gevraagde informatie. 

Zembla: Heeft de provincie ook geen overzicht van hoeveel hectare bos er in Groningen is geweest 
door de jaren heen? Dus bijvoorbeeld hoeveel ha bos in 1990, 2005, 2013 en nu? 
 

Nee, we weten wel hoeveel bos er nu is: 7126 hectare  
 

Zembla: Provincie Groningen wil in het kader van de bossenstrategie 750 hectare bos en 
houtopstanden planten (10% meer in 10 jaar), zoals te lezen is in jullie brochure Bos en Hout. Als de 
productiebossen niet gekapt waren, was deze extra aanplant dan wel nodig geweest om dat doel 
(10% extra) te behalen? 
  

Tijdelijk productie bos was begin af aan bedoeld om tijdelijk te zijn. Dat bos behoudt dan 
ook zijn agrarische bestemming. De boer kapt het bos en zet er vervolgens weer b.v. maïs 
op. Als de productiebossen van meet af aan blijvend zouden zijn geweest (wat niet zo is), 
dan hadden we nu met 10% van dat grotere areaal gerekend. Dan hadden we geen 750 
maar b.v. 800 ha. gerekend. 

  
 


