
Waarom doet Staatsbosbeheer niet mee aan de opnames van Zembla? 
De reden is dat Staatsbosbeheer geen rol speelt in het toezicht, de controle en handhaving 
op boscompensatie. Dat zijn het rijk en met name provincies.  
 
 

1. Algemeen  
Staatsbosbeheer wil dat er fors meer bos komt in Nederland. We zijn vorig jaar gestart met 
het planten van 5000 hectare extra nieuw bos in 10 jaar tijd (bovenop de compensatie). 
  
Nederland bestaat nu voor ongeveer 10% uit bos. In vergelijking met landen om ons heen is 
dat weinig. Daar ligt het rond de 30%. Zo’n 150 jaar geleden had Nederland nog maar zo’n 1 
tot 2% bos. Staatsbosbeheer is onder andere ruim 125 jaar geleden opgericht om bossen aan 
te planten. De afgelopen jaren loopt het oppervlak bos iets terug in Nederland. Door 
verschillende oorzaken; aflopende tijdelijke landbouwsubsidies voor bos op landbouwgrond, 
aanleg snelwegen en woonwijken en omvormingen naar andere natuur. Bij die laatste 
categorie is Staatsbosbeheer betrokken. 
  
Op sommige plekken hebben natuurbeheerders, waaronder ook Staatsbosbeheer, bos 
verwijderd ten behoeve van meer open landschappen zoals heide en open duin (waaronder 
Schoorl). Dit is noodzakelijk om de biodiversiteit die afhankelijk is van deze open 
landschappen te helpen. Het gaat slecht met deze natuurtypen en de plant- en diersoorten 
die daarvan afhankelijk zijn in Nederland en we hebben hiervoor een 
instandhoudingsverplichting.  
De afspraken die hierover zijn gemaakt stammen uit de tijd dat met name de 
biodiversiteitscrisis prominent op de (internationale) agenda stond.  
Door externe factoren zoals stikstofdepositie is het onhaalbaar om de kwaliteit van de 
kwetsbare open natuurtypen te herstellen met alleen maatregelen ín dat gebied. Uitbreiding 
en/of verbinding zijn dan vaak de enige oplossingen. In Nederland zijn destijds de afspraken 
gemaakt dat die uitbreiding bínnen het huidige natuurareaal worden uitgevoerd en dus ten 
koste gaat van andere natuur, zoals bos, en niet van landbouwgrond. Ook was er geen 
compensatieplicht voor gekapt bos. (Want natuur blijft natuur, was de gedachte) 
Staatsbosbeheer voert als uitvoeringsorganisatie deze maatregelen altijd uit in opdracht van 
provincies, die belast zijn met het natuurbeleid in Nederland. 
Nu klimaat steeds belangrijker wordt en er ook meer aandacht is voor bos, zijn er gelukkig 
betere afspraken gemaakt. Zo wordt in de nieuwe bossenstrategie compensatie verplicht 
(met terugwerkende kracht vanaf 1 jan 2017), waardoor het areaal bos niet meer krimpt en 
gaat Staatsbosbeheer terughoudender om met deze maatregelen. Alleen als er geen 
alternatieven zijn, voeren we dit uit en alleen met 100% compensatie. De opdrachtgever 
(provincie) is met de invoering van de nieuwe nationale bossenstrategie altijd verplicht deze 
compensatie uit te voeren.  
Bos kappen voor een ander natuurtype is voor Staatsbosbeheer altijd een dilemma geweest.  
We zijn dus blij met de nieuwe set van afspraken waarbij er áltijd gecompenseerd moet 
worden. Want we willen dat het bosareaal toeneemt in Nederland en niet afneemt.  
 

2. Schoorlse duinen 
Schoorl is zo’n voorbeeld van het herstel van open duin. De Schoorlse duinen bestaan voor 
ongeveer de helft uit bos en de helft uit open duin. Door o.a. stikstofdepositie, verdroging en 



het ontbreken van windinvloeden, groeit het open duin dicht. Veel plant- en diersoorten die 
hiervan afhankelijk zijn lijden hieronder. Om het duin weer meer open te krijgen en meer 
dynamiek te brengen is jaren geleden een plan gemaakt om herstelmaatregelen ín het open 
duin uit te voeren en een stuk bos te kappen. Het bosgebied waar het over gaat staat ten 
zuidwesten van het open duin en fungeert zo als windscherm, waardoor de wind geen vat 
meer heeft op het open duin. Daar dat te kappen krijgt de wind weer vrij spel in een groot 
achterliggend open duingebied en krijg je die dynamiek en de bijbehorende biodiversiteit 
weer terug. Zand kan weer gaan stuiven. En dat is dus noodzakelijk voor het herstel van die 
natuur en de plant- en diersoorten die daarvan afhankelijk zijn. 
  
Het oorspronkelijke plan (Natura 2000 beheerplan 2016) ging uit van de kap van 141 hectare 
bos in de Schoorlse duinen, verspreid over drie periodes. Na dialoog met de streek en 
afspraken met GS is er recent 7,6 hectare gekapt (het Dr. Van Steinbos). Dit staat gelijk aan 
0,8 % van het totale bosareaal in de Schoorlse duinen. Nu volgt een periode van monitoring 
en overleg met de streek. De hoop is dat met deze maatregel en aanvullende maatregelen ín 
het open duin, de natuur al aanzienlijk verbetert. Als er namelijk met minder bomenkap 
dezelfde doelen behaald kan worden, heeft dat uiteraard ook de voorkeur van 
Staatsbosbeheer. 
  
 Kortom:  

• We kappen in deze situaties voor de biodiversiteit. NIET voor het geld. Met moeite 
krijgen we het project kostendekkend. 

• Staatsbosbeheer zou het doen voor biomassa. Dit klopt niet. Het hout wordt zo veel 
mogelijk duurzaam gebruikt, zoals voor o.a. balken en planken voor huizen- en 
meubelbouw.  

  
Veel meer informatie is te vinden op deze site: 
https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/home/default.aspx 
 
 
 

3. Overasseltse en Hatertse vennen 
 

--waarom zijn de bomen gekapt bij de Hatertse Vennen?  Wat was het doel?  
Door verdroging van het Overasseltse en Hatertse vennengebied dreigden de vennen en de 
vochtige heide te verdwijnen. Deze vennen vormen het leefgebied van dieren als 
levendbarende hagedis en venwitsnuitlibel. De biodiversiteit in het vennengebied stond onder 
druk. Er zijn daarom in 2013-2014 in opdracht van de provincie Gelderland maatregelen 
getroffen om de afvoer en verdamping van water terug te dringen, zodat dit water ten goede 
komt aan de vennen. Sloten zijn gedempt en ongeveer 35 hectare naaldbos rond de vennen is 
gekapt. Het naaldbos onttrok een groot deel van het water aan de vennen. De vennen en 
heideterreinen zijn met elkaar verbonden voor de verspreiding van dieren als levendbarende 
hagedis en venwitsnuitlibel.  
  
--waarom is er slechts 10% gecompenseerd?  
Staatsbosbeheer vond het zelf belangrijk dat een deel van het gekapte bos gecompenseerd 
zou worden om het bosareaal zo min mogelijk af te laten nemen. Ook vanuit de streek is het 



signaal gegeven dat een gedeeltelijke compensatie gewenst was, waar we gehoor aan 
hebben gegeven. Compensatie na boskap ten behoeve van een ander natuurtype was 
destijds niet verplicht. In de nieuwe Bossenstrategie is afgesproken dat compensatie na 
boskap ten behoeve van een ander natuurtype wel verplicht is voor de opdrachtgevende 
partij (provincies), met terugwerkende kracht vanaf 2017. 
  
--waarom hoeft SBB wettelijk niet te compenseren?  
Staatsbosbeheer had en heeft hierin geen bijzondere of afwijkende positie ten opzichte van 
andere terreinbeherende organisaties. Onder de wet Natuurbescherming is de herplantplicht 
vervallen bij het vellen van bos in verband met de realisatie of instandhouding van 
Natura2000 doelen. Dit geldt voor alle terreinbeherende organisaties, waaronder 
Staatsbosbeheer, die in opdracht van de provincies deze maatregelen uitvoerden. In de 
nieuwe Bossenstrategie zijn nieuwe afspraken gemaakt over compensatie bij dit soort 
ingrepen. Nu moet bos dat verdwijnt voor andere natuur 100% gecompenseerd worden door 
de opdrachtgever (provincies), met terugwerkende kracht vanaf 2017. 
  
--waarom is er niet gekozen om, wat er gecompenseerd is, ook op één plek te 
compenseren? 
De vrijwillige compensatie die o.a. op verzoek van de streek is uitgevoerd moest worden 
ingepast in het bestaande landschap, rekening houdende met de aanwezige 
landbouwgebieden en andere natuur.  
  


