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Het is goed om te zien hoe bos opnieuw zo in de maatschappelijke belangstelling staat. De 
coronacrisis draagt er ook aan bij dat wij het belang van natuur herwaarderen. Bos heeft 
naast positieve effecten op het klimaat ook veel voordeel voor recreatie en educatie. De 
ambities uit de Bossenstrategie zijn dan ook flink.  
  
De bossenstrategie omvat de volgende stappen/onderdelen:   
Nederland bestaat op dit moment – als je water niet meetelt – voor 11% uit bos. De 
Bossenstrategie gaat uit van 37.400 hectare aan bomen die geplant worden in de komende 
tien jaar, een toename van het bosareaal met 10%. Daarvan is 19.000 hectare nieuw bos 
waar de komende jaren ruimte voor gevonden moet worden. Bijvoorbeeld rondom steden, 
dorpen en overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden.  
  
15.000 hectare wordt aangelegd binnen de opgave van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Vanuit het NNN wordt sinds 2013 gewerkt aan 80.000 hectare meer natuur. 
Ongeveer de helft daarvan moet nog worden gerealiseerd. Een deel daarvan gaan we nu 
inrichten met bos. Ook gaan we gebieden waar het terugbrengen van de oude 
natuurwaarden niet meer lukt, bijvoorbeeld bepaalde stukken grasland, omzetten naar bos. 
Daarvoor geldt dat dit alleen gebeurt in natuurgebieden die niet tot ontwikkeling komen. 
Ook geldt de regel dat de biodiversiteit erop vooruit moet gaan.  
  
3400 hectare is voor compensatie van bomen die sinds 2017 gekapt zijn ten behoeve van 
Natura 2000-gebieden. Sinds 2017 hoefde bomenkap in het kader van Natura 2000-beheer 
niet gecompenseerd te worden. Dat draaien we nu, met terugwerkende kracht, terug. 
Compensatie die al wettelijk vereist was, bijvoorbeeld voor kap wegens het aanleggen of 
verbreden van wegen, telt niet mee in de uitbreiding.  
  
Voor de 19.000 hectare nieuw bos moet nog bepaald worden waar deze wordt aangelegd en 
hoe dit moet worden gefinancierd. Het ministerie van LNV is - en gaat - samen met 
betrokken en geïnteresseerde partijen aan de slag om dit te realiseren.   
  
  
 


