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In de Nederlandse houtsec-
tor wordt jaarlijks 15 tot 20
miljard euro omgezet, maar
het gaat daarbij vooral om
verwerking van hout dat
voor 90 procent uit het bui-
tenland wordt geïmporteerd.
De binnenlandse productie
van hout is ruim 2,2 miljoen
kubieke meter. Zestig pro-
cent van het geoogste hout
wordt gebruikt voor com-
post en het stoken van hout
in de open haard en kleine
kachels.
De vraag naar hout neemt
sterk toe. Het houtgebruik in
Nederland zal in de komen-
de tien jaar waarschijnlijk
verdubbelen tot zo’n twee
kuub per inwoner in 2030.
Omdat ook elders in Europa
de vraag toeneemt, is te ver-
wachten dat importhout
schaarser en dus duurder
wordt.
Die ontwikkeling is volgens
de opstellers van het actie-
plan een extra reden om
meer te investeren in hout-
productie en slimmer ge-
bruik van hout in Nederland.
‘We moeten hout inzetten
voor de toepassingen waarin
het de meeste duurzaam-
heidsvoordelen heeft ten
opzichte van alternatieven’,
aldus het plan.
De opstellers willen de jaar-
lijkse oogst aan hout uit bos
en landschap opvoeren van
1,2 miljoen kubieke meter nu
naar 1,8 miljoen kuub. Dat is
een toename van 50 procent.
Tegelijk moet de CO2-opna-
me van bomen op peil wor-
den gehouden. Dat kan door
bossen productiever te be-
heren, onder meer door be-
tere boomsoorten aan te
planten, zoals larix en beuk.
Eén van de punten uit het
actieplan is het stimuleren
van houtskeletbouw in Ne-
derland. Daarnaast wordt
gepleit voor het opzetten
van een privaat fonds voor
investeerders die willen be-
leggen in de aanleg van bos.
Dat is ingewikkeld, omdat
het twintig tot vijftig jaar
duurt voordat er uit nieuw
bos geoogst kan worden,
maar volgens de opstellers
is er zoveel belangstelling
voor groen investeren dat er
in ieder geval moet worden
nagedacht over het aantrek-
ken van privaat geld.
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A
ls Nederland de klimaat-
doelen van ‘Parijs’ wil
halen, kúnnenwe niet
om een totale recon-
structie van de samenle-
ving heen, zegtGert-Jan
Nabuurs, hoogleraar
Europese bossen aan de
Wageningen Universi-
teit. Hij is een van de

opstellers van een ingrijpend actieplan voor
grootschalige bosaanplant in Nederland om zo
de houtproductie drastisch op te voeren.

Nabuurs deed een studie die de basis vormt
van een voorstel van samenwerkende organi-
saties in de hout- en bossector. Met dit plan
kan Nederland de klimaatdoelstellingen in de
komende dertig jaar halen, zeggen de samen-
stellers.Woensdag ligt het op tafel tijdens de
Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam. Het
akkoord van Parijs moet daar uitmonden in
concretemaatregelen voor Nederland.

Hoogleraar Nabuurs: “Iedereenwas lyrisch
over hetVN-klimaatakkoord dat in november
vorig jaar in Parijs werd gesloten.Maar zonder
een intensieve herbezinning op ons landge-
bruik gaanwe de doelstelling in Nederland
niet halen.”

In Parijs is bepaald dat de aarde in de ko-
mende jaren niet verder danmet 2 gradenmag
opwarmen. Dat akkoord is niet vrijblijvend. De
afspraken zijn voor het eerst juridisch vastge-
legd. De landen die het akkoord tekenden,
hebben afgesproken dat zij er serieus naar zul-
len streven de opwarming te beperken tot 1,5
graad. Om de doelen te halen,moet er snel een
eind komen aan het gebruik van fossiele
brandstoffen, die in belangrijkemate bijdragen
aan de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Volgens de opstellers van het actieplan
groeit het inzicht dat de bos- en houtketen
fors kan bijdragen aan de klimaatdoelen.
Bossen spelen namelijk een grote rol bij de
opname vanCO2. Het huidige Nederlandse
bosareaal haalt niet alleen jaarlijks vele miljoe-
nen kilo’s fijnstof uit de lucht, maar neemt
ook 2,9miljoen ton aan broeikasgassen per
jaar op. De schadelijke koolstof wordt opgesla-
gen in de bodem en in het hout.

Demakers van het actieplanwillen die op-
slag vanCO2 vergroten door de aanplant van
veelmeer bos en door verlenging van de le-
vensduur van hout in de hele keten, zodat de
opgeslagen koolstof zo langmogelijk wordt
vastgehouden. Daarnaast is het stimuleren
vanmeer gebruik van hout in de bouw onder-
deel van het plan.

Het wordt woensdag getekend door veer-
tien organisaties voor bosbeheer en houtbe-
werking, zoals Staatsbosbeheer, de Unie van
Bosschappen, deVereniging van Bos- en Na-
tuureigenaren, de verenigingen van houton-
dernemingen en van papier- en kartonfabrie-
ken, de brancheorganisatie voor de timmer-
industrie en de stichting Natuur enMilieu.

Hetmeest opvallende onderdeel van het
actieplan is de aanplant van 100.000 hectare
nieuw bos. Dat is eenwoud groter dan de hele
Veluwe. DeVeluwe, het natuurgebied tussen
het IJsseldal (Apeldoorn-Zwolle), deVeluwe-
randmeren (Harderwijk), de Nederrijn (Arn-
hem) en deGelderseVallei (Ede-Barneveld),
omvat ruim 91.000 hectare.

Volgens Nabuurs is de aanplant haalbaar en
reëel. “We hebben een studie gedaan naar de
mogelijke rol van de bos- en houtsector bij het
behalen van de klimaatdoelen, de scenario’s
doorgerekend. Dit actieplan is goed te verdedi-
gen,maar danmoetenwe bereid zijn te inves-
teren in bosbeheer en in kennisontwikkeling.
Op dat terrein is nog veel winst te halen.”

De enorme bosaanplant zal gevolgen heb-
ben voor de landbouw, zegt Nabuurs. De land-
bouwsector zat niet aan tafel toen het actie-
planwerd opgesteld.Maar Nabuurs denkt dat
ook de landbouwsector zal inzien dat er grote
stappenmoetenworden gezet. “Ik sluit niet
uit dat boeren bosaanplant zullen gaan zien als
een nieuw product.”

In het actieplan is voorzien dat er 25.000
hectare bos wordt aangeplant op landbouw-
gronden en op stukken grond dieminder ge-
schikt zijn voor landbouw en veeteelt. Daar zal
het dan vooral gaan om productiebossen. Ver-
der ziet het planmogelijkheden voor nog eens
30.000 hectare tijdelijk bos in landbouwgebie-
den, op industrieterreinen en op ongebruikte
bouwgrond.Ook kan 25.000 hectare worden
geplant in gebiedenwaar houtproductie en
energieopwekkingworden gecombineerd.

Binnen Europa heeft Nederland een van de
kleinste bosarealen: zo’n 11 procent van het
oppervlak. In Duitsland is dat 33 procent, Fin-
land heeft 73 procent, Zweden 68 procent, Po-
len en Frankrijk 31 procent, Spanje 37 procent.

Het actieplan kan volgens Harry Hekhuis,
hoofd beheer van Staatsbosbeheer, drie keer
winst opleveren. “Naast de reductie in de uit-
stoot vanCO2 is hout een grondstof die niet
op raakt, hout vernieuwt zichzelf. En verder
wordt door de aanleg van nieuw bos de bio-
diversiteit in Nederland gediend. De kwaliteit
vanwonen enwerkenwordt groter.”

Zowel Nabuurs als Hekhuis zegt dat nieuwe
bossen die vooral voor houtproductie worden
gebruikt niet per definitie onaantrekkelijk zijn
voor recreatie. Nabuurs: “Wewillen niet terug
naar de tijd van de eindeloze plantages. In het
plan zijn natuurreservaten opgenomenmet
meer ruimte voor biodiversiteit.”

Hekhuis: “Het worden allerlei soorten bos,
die aantrekkelijk zullen zijn voor de recreant,
beslist geen honderden hectaren aaneengeslo-
ten productiebos.”

De landbouwsector zat
niet aan tafel. Maar
boeren zullen bosaanplant
misschien gaan zien als
een nieuwemogelijkheid.
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