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Inleiding 

a. Algemeen 
In juni 2019 verscheen het nationale Klimaatakkoord waarin is afgesproken dat  
Nederland in 2030 met bomen en natuur jaarlijks extra CO2 moet vastleggen. In het  
Klimaatakkoord is daarom opgenomen dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie 
opstellen om invulling te geven aan deze afspraken. In het najaar van 2020 hebben het 
Rijk en de provincies de landelijke Bossenstrategie gepubliceerd. De provincies werken 
deze strategie verder uit. De Drentse Bomen- en Bossenstrategie (DBBS) is het resultaat 
van deze uitwerking. 
 
Bosbeleid is in Drenthe niet nieuw. Uw Staten hebben in 1996 het Provinciaal Bosbeleids-
plan vastgesteld. Voorgesteld wordt dit beleidsplan in te trekken. De DBBS zet het bos-
beleid voort, aangevuld met de ambities die voortkomen uit de landelijke Bossenstra- 
tegie.  
  
Bosuitbreiding  
De DBBS is een uitwerking van de landelijke Bossenstrategie, waarin staat dat het bos in 
Nederland in 2030 met 10% moet zijn uitgebreid, wat neerkomt op ongeveer 37.000 ha. 
Als Drenthe een evenredig aandeel neemt in deze ambitie, betekent dit dat de provincie 
streeft naar 3.700 ha bosuitbreiding tot 2030.  
 
Ruimte hiervoor kan zowel binnen (ongeveer 2.000 ha) als buiten (ongeveer 1.700 ha) 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden gezocht. Hierover moeten nog definitieve 
bestuurlijke afspraken worden gemaakt.  
 
Om de bosuitbreiding te kunnen realiseren, nemen wij uit de landelijke Bossenstrategie 
over dat wij onder bosuitbreiding verstaan: het realiseren van nieuw bos en houtige 
landschapselementen. Houtige landschapselementen zijn onder andere houtwallen,  
heggen en solitaire bomen. Voor nieuw bos geldt het bosclusteringsbeleid van de pro-
vincie zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie 2022. De bosuitbreiding kan uiteraard  
alleen op de plekken waar dit planologisch inpasbaar is.  
 
Vitaal bos  
Ook is het belangrijk dat de kwaliteit van het (bestaande) bos wordt verbeterd. Bossen 
hebben te lijden onder de hoge stikstofneerslag, verdroging, versnippering en de ef- 
fecten van klimaatverandering. Het bosbeheer zal zich de komende decennia vooral  
richten op het vergroten van de veerkracht van bossen, het versterken van de bio- 
diversiteit en het vergroten van de CO2-opslag van bossen.  
 
Boscompensatie 
Door de omvorming van bos naar lage vegetaties ten behoeve van N2000-doelstellingen 
heeft er kap plaatsgevonden. De provincie wil deze kap compenseren door 200 ha bos te 
realiseren. Financiering van deze aanleg vindt plaats via het Uitvoeringsprogramma  
Natuur.  
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Monitoring  
Tot slot worden de doelen en ambities van de DBBS gemonitord. Dit wordt landelijk  
opgepakt.  

Van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 heeft de ontwerp-DBBS ter inzage gelegen, 
waarbij iedereen de gelegenheid heeft gehad een zienswijze in te dienen.  
Er zijn elf zienswijzen ingediend door gemeenten, particulieren en diverse belangen- 
organisaties. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van antwoord. De 
zienswijzen gaven aanleiding om de ontwerp-DBBS op één onderdeel aan te passen. Dit 
betreft geen inhoudelijke wijziging. Ook zijn er twee ambtshalve wijzigingen door- 
gevoerd. In hoofdstuk 3 vindt u in één oogopslag de wijzigingen met een onder- 
bouwing.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing 

d. Participatie 
De DBBS is in samenspraak met de Commissie Landelijk Gebied (CLG) tot stand gekomen. 
Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Land- en Tuinbouworganisatie 
Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Agrarische Natuur 
Drenthe, Drents Particulier Grondbezit, waterschappen, Vereniging Drentse gemeenten 
en de RECRON. 

 

Advies    
1. De Nota van antwoord vast te stellen. 
2. De Drentse Bomen- en Bossenstrategie vast te stellen.  
3. Het Provinciaal Bosbeleidsplan Drenthe 1996 in te trekken.  
 

Doelstelling uit de begroting 
 
2. Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 
20.2.2.02 Mooi en aangenaam Drenthe 
20.2.2.04 Realisatie Natuur Netwerk Nederland 
20.2.2.09 Beheer Natuur en Landschap 
20.2.2.11 Het versterken en behouden van natuur en landschap 
 

Argumenten 
1.1 In de Nota van antwoord zijn alle zienswijzen weergegeven en van een reactie voorzien 
 De Nota van antwoord bevat alle binnengekomen zienswijzen en maakt duidelijk wat ermee 

is gebeurd. Daarnaast bevat de Nota van antwoord ook informatie over de wijzigingen die 
ambtshalve zijn doorgevoerd.  
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1.2 Met toepassing van de uniforme voorbereidingsprocedure in afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) heeft een ieder de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.  

 Het is niet verplicht om een zienswijzeprocedure via de Awb te volgen. Vanwege de be-
trokkenheid en discussie rondom dit thema wil de provincie transparant zijn en heeft zij 
hiermee een ieder de mogelijkheid gegeven op de ontwerp-DBBS te reageren.   

 
2.1 Hiermee voldoen wij aan de afspraak om een uitwerking te maken van de landelijke  

Bossenstrategie. 
 Het Rijk en het IPO hebben de afspraak gemaakt dat elke provincie een uitwerking maakt 

van de landelijke Bossenstrategie. De DBBS is het resultaat van deze uitwerking. Het geeft 
de ambities van de provincie weer. Deze beleidsnota past binnen het provinciaal beleid,  
zoals verwoord in de Omgevingsvisie 2022. 

 Met deze strategie wil de provincie dat de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen ver-
betert én heeft zij de ambitie om het bos met 3.700 hectare uit te breiden. Het streven is om 
ruim de helft, zo’n 2.000 hectare, te realiseren binnen de aangewezen natuurgebieden en 
natuurontwikkelingsgebieden; de andere 1.700 hectare zal daarbuiten een plek krijgen. 
Deze extra inspanningen zijn nodig om de Drentse bomen en bossen goed door te geven 
aan volgende generaties.    

 
2.2 De opgenomen ambities zien wij als een inspanningsverplichting. 
 De bosuitbreiding van 2.000 ha binnen het NNN kan gerealiseerd worden binnen bestaande 

natuurgebieden (800 ha) en natuurontwikkelingsgebieden (1.200 ha). Financiering vindt 
plaats vanuit het Natuurpact (Programma Natuurlijk Platteland). 

 Voor 1.700 ha moet gezocht worden naar ruimte buiten het NNN. Bosuitbreiding buiten het 
NNN is voor de provincie een kans om andere doelstellingen gezamenlijk te realiseren. Wel 
is deze opgave afhankelijk van de doelen waarvoor het bos gerealiseerd wordt en de 
(mede)financiering van het Rijk en andere belanghebbenden.  

 
2.3 Uw Staten hebben aangegeven de DBBS te willen vaststellen 
 Het is geen wettelijk vereiste dat uw Staten de DBBS vaststellen. U hebt echter aangegeven 

de DBBS vanwege de maatschappelijke discussie rondom bomen en boskap te willen vast-
stellen.  

 

Tijdsplanning 
De DBBS treedt in werking met ingang van de dag nadat het besluit wordt bekendgemaakt in 
het Provinciaal Blad.  
 

Financiën 
Niet van toepassing. 
 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing 
 

Communicatie 
Niet van toepassing  
 

Bijlagen 
1. Nota van antwoord 
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2. Drentse Bomen- en Bossenstrategie  
 

Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 12 juli 2022 
Kenmerk: 28/5.16/2022001083 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
mb/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2022-71-1 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 juli 2022, kenmerk 
5.16/2022001083 ; 
 
gelet op de artikelen 105 van de Provinciewet, 5 en 6 van de Bekendmakingswet en 3:42 van de 
Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 
1. de Nota van antwoord vast te stellen; 

 
2. de Drentse Bomen- en Bossenstrategie vast te stellen; 

 
3. het Provinciaal Bosbeleidsplan Drenthe 1996 in te trekken. 
 
 
Assen, 28 september 2022 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
mb/coll. 
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1. INLEIDING

Van 25 februari 2022 tot en met 7 april2072 heeft de ontwerp'Drentse Bomen- en Bossenstrategie'ter inzage gelegen. De

Drentse Bomen- en Bossenstrateqie (DBBS) is een uitwerking van de landelijke bossenstrategie, waarin staat dat het bos in

Nederland in 2030 met 1070 moet zijn uitgebreid, wat neerkomt op ongeveer 37.000 hectare. Als Drenthe een evenredig

aandeel neemt in deze ambitie dan betekent dit dat de provincie streeft naar 3.700 hectare bosuitbreiding tot 2030.

Met deze strategie wil de provincie Drenthe dat de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen verbetert én heeft zij de ambi-

tie om het bos met 3.700 hectare uit te breiden. Het streven is om ruim de helft, zo'n 2.000 hectare te reallseren brnnen de

aangewezen natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden; de andere 1.700 hectare zal daarbuiten een plek krijgen.

Deze extra inspanningen zijn nodig om de Drentse bomen en bossen goed door te geven aan volgende generaties.

Tijdens de terinzagelegging zijn in totaal elf zienswijzen binnengekomen.

2. ALGEMEEN

Onderstaand worden alle binnengekomen zienswijzen letterlijk weergegeven en van een antwoord voorzien. Hierbil wordt

aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing en, zo ja, welke aanpassing dan precies. Waar zienswijzen in-

houdelijk dezelfde strekking hebben binnen een zienswijze, kan worden verwezen naar een eerdere beantwoording. Dit is

mede gedaan in het kader van de overzichtelijkheid. ln datzelfde kader zijn de zienswijzen gegroepeerd in een tabel en voor-

zien van een nummer. Waar sprake is van een natuurlijke persoon wordt alleen gesproken van indiener # om zo de anonimi-

teit van de rndiener te kunnen waarborgen.

Voordat de zienswijzen per onderdeel worden besproken, is het goed stil te staan bij de algemene lijn die hieruit kan wor-

den gedestilleerd. Wij kunnen de binnengekomen zienswijzen vooral ook lezen als een ondersteuning van de beschreven

ambities in de UBBS. Er is veel afstemming geweest aan de voorkant. Ue strategre rs nameh.;k tot stand gekomen rn nauwe

samenwerking met boseigenaren, gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen. De Commissie Landelijk Gebied

heeft hierbij een adviserende rol gehad.

De landelijke ambitie is 10% uitbreiding van het bosareaal. Als Drenthe een evenredig aandeel neemt in deze ambitie dan

betekent dit dat de provincie streeft naar 3.700 hectare bosuitbreiding rot 2030. De Drentse Bomen- en Bossenstrategie

beschrijft de ambities van de provincie. Uit de zienswijzen kunnen we meerdere malen lezen dat zich men zorgen maakt over

de plekken waar de bosuitbreiding gerealiseerd kan worden. We willen benadrukken; en dat staat ook meerdere malen be-

schreven in de strategie, dat bosuitbreiding alleen kan plaatsvinden op die plekken waar dit planologisch inpasbaar is. Dit

betekent onder andere dat initiatieven die bijdragen aan de ambities en doelen uit de stÍategie worden beoordeeld in relatie

tot de ontwikkeling van robuuste systemen (natuur, water, landbouw & sociaal-economisch) en ruimtelijke kwaliteit (Drentse

kernkwaliteiten, zorgvuldig ruimtegebruik en leefomgevingskwaliteit). 0ok dient rekening te worden gehouden met zowel

de landelijke als decentrale wet- en regelgeving (als ook beleid).

Dit heeft ertoe geleid dat er een wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van een zienswijze en twee ambtshalve wijzigin-

gen. ln het volgende hoofdstuk zijn de wijzigingen in een oogopslag zichtbaar en wordt een onderbouwing gegeven voor de

ambtshalve wijzigi ngen.

3. WIJZIGINGEN AMBTSHALVE

Wijziging naar aanleiding van zienswijze nummer 6

Paragraaf 1.1 Bossamenstelling

Bij tabel 1 wordt toegevoegd wat de betekenis van de x en y-as is. X-as is aanleg jaren en Y-as is hectares.

3

Ambtshalve wiizioinoen



)mgevingsvisie 2018 en actualisatie )mgevingsvisie Drenthe 2022

Ondertussen is de Omgevingsvisie 2018 geactualiseerd. Het ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022 heeft inmid-

dels ter inzage gelegen. De geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe 2022 wordt in dezelÍde vergadering als de DBBS voor-

gelegd aan Provinciale Staten. ln de ontwerp DBBS werd veÍwezen naar de Omgevingsvisie 2018. Dit is in de hele DBBS

gewijzigd naar 0mgevingsvisie Drenthe 2022. lnhoudelijk verandert er niets.

Aanleiding

ln de tweede alinea is de zin "De Drentse Bomen- en bossenstrategie wordt verwerkt in de actualisatie van de Omgevingsvi-

sie 2018, welke na de zomer van2022 ter besluitvorming aan P5 wordt voorgelegd." veruvijderd.
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4. BEANTWOORDING PER ZIENSWIJZE

Onderstaand worden alle binnengekomen zienswijzen letterlijk weergegeven en van een antvvoord voorzien. Hierbij wordt

aangegeven of de zienswijze heeÍt geleid tot een aanpassing en, zo ja, welke aanpassing dan precies.

Waar zienswijzen inhoudelijk dezelfde strekking hebben binnen een zienswijze, kan worden veÍwezen naar een eerdere be-

antwoording. Dit is mede gedaan in het kader van de overzichtelijkheid. ln datzelfde kader zijn de zienswijzen gegroepeerd

in een tabel en voorzien van een nummer. Waar sprake is van een natuurlijke persoon wordt alleen gesproken van 'indiener

#' om zo de anonimiteit van de indiener te kunnen waarborgen.
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qezaq Gevolgen DBBSNÍ Nr

Íeactie

gerealiseerd kan worden binnen het NNN. Voor het

overige deel geldt dat gezocht moet worden naaÍ

Íuimte buiten het NNN, De bosurtbreiding kan uiter-

aard alleen op plekken waar dit planologisch inpas-

baar is, Het beleid en zowel de landelijke als decen-

tÍale wet- en Íegelgeving geven hiervoor de kaders.

Dit betekent ondeÍ andeÍe dat lnitiatieven die bijdra-

gen aan de ambities en doelen uit de DBBS worden

beoordeeld in relatie tot de ontwikkeling van ro-

buuste systemen (natuur, water, landbouw & sociaal'

economisch) en ruimtelijke kwaliteit (Drentse kern-

kwaliteiten, zorgvuldig ruimtegebruik en leefomge

vingskwaliteit). Dit is op meeÍdere plekken beschre'

ven in de DB85, onder andere in de inleiding en

hooÍdstuk 4.

geldt dat eÍ een Geen

Westerveld van de provincie in dit kader met belangstelling gelezen. De door

u opgestelde bossenstÍategie heeÍt een behoorlijke lmpact op

het landelijk gebied van de gemeente Westerveld . Zo spelen er

diverse andere grote opgaven in het landeliik gebied, met een

daarbij behorend ruimtelijk bedag op de beschikbare ruimte.

Bosaanleg kan aíbreuk doen aan het dynamische (agrarische)

karakter van het landelilk gebied van de gemeente Westerveld

en daarmee de beleving van cultuurhistorie en landschap. Daar-

naast kan het ook gevolgen hebben voor gebruiks- en ontwikke-

lingsmogelijkheden voor overige functies. Gezien de huidige ont-

wikkelingen in de wereld is het behoud van landbouwgronden

om onze eigen voedselvooÍziening te kunnen waarborgen van

groot belang.

De gemeente Westerveld hecht veel waarde aan de toeganke'

lijkheid van de bossen en onze publiekrechtelilke taak om bij het

wijzigingen van functies (waaronder ook omzetting naar bosbe-

stemming) een zo evenwichtige mogelijke verdeling van Íuncties

in het (landelijke)gebied te behouden.

U wilt de Íealisatie van de bossenstrategie via drie sporen berei-

ken:

1 . Compensatie door met teÍugwerkende kíacht (vanaf 1 januari

201 7) gekapte bossenvolledig compenseren met bosaanleg.

2. Bosuitbreiding binnen het NatuuÍneNverk (NNN).

3. Bosuitbreiding buiten het NNN.

4. BosuitbÍeiding binnen en buiten het NNN.

HieÍondeÍ de reactle van de gemeente

en

sp00Í;

0



Nr lndiener NÍ. Deel

reactie

0ndeÍweÍp Zienswijze Reactie bevoegd gezag Gevolgen DB85

0i-02 Boscompensatae met

terugwerkende

kracht

l. Bos compensatie met teÍugweÍkende kracht:

. ln de bossenstrategie geeÍt u aan dat compensatie van ontbos'

sing alleen buiten NNN dient plaats te vinden. De gemeente

Westerveld vindt dit een te eenzijdige benadering.

Haar inziens zou de compensatie van ontbossing in de N2000-

gebieden ook binnen deze gebieden kunnen plaatsvinden. Door

deze compensatie alleen buiten deze gebieden vooÍ te stellen

gaat dit ten koste van andere Íuncties. Wellicht zijn eÍ binnen het

NNN prima mogelijkheden. Deze dienen haar inziens eerst te

worden onderzocht en benut. Benut hiervoor bijvoorbeeld loca-

ties met een lage ecologische verwachting binnen N2000'gebie-

den, ga hierover in gesprek met de landelijke overheid. U heeft

immers ondenocht met de teÍreinbeheerders dat binnen be-

staande natuurgebieden graslanden voorkomen die zich nauwe-

lijks ecologisch ontwikkelen. Door waar dit landschappelijk en

cultuuÍhistorisch passend is kan hier bos worden aangeplant.

Deze mogelijkheden sluit u in uw bossenstrategie nu uit.

ContoÍm de landelijke bossenstrategie vindt deze

compensatie zoveel mogelijk buiten het NNN plaats.

Niet elke provincie heeft te maken met boscompensa-

tie. Zo houden we voldoende Íuimte voor bosuitbrei-

ding binnen het NNN. Ook maken we op die manier

alvast een begin met bosuitbÍeiding buiten het NNN

en maken we het vooÍ andere partijen aantÍekkelijker

om daaÍop aan te sluit€n.

Geen

01 -03 Eosontwikkeling

binnen NNN

2. Bosontwikkeling binnen NNN:

. De bosuitbreiding binnen het Natuurnetwerk, bijvoorbeeld op

Iocaties waar de huidige vegetatietypen een lage ecologische

verwachting hebben, kan in bepaalde omstandigheden strijdig

zijn met andere doelen, hlerover dient een belangenafweging

plaats te vinden. Binnen het NNN heeft u plannen om op een

deel van deze gronden bos aan te planten of om spontane bo-

sontwikkeling te stimuleren of boslandschappen te ontwikkelin-

gen, U geeft daarbil aan dat u denkt aan de bovenlopen en

brongebieden van beekdalen. Voor de aíweging wijst u wel naar

Zie reactie 0l-01

ln hoofdstuk 4 van de DBBS is ook specifiek aangege-

ven dat er in een vroegtrjdig stadium wordt aÍgestemd

met gemeenten.

Geen
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Nr lndiener Nr. Deel

reactie

Onderwerp Zienswijze Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBBS

provinciaal beleid maar ten onÍechte niet naar gemeentelijk be-

leid.

buiten NNN . Bosuitbreiding buiten het NNN kan alleen als dit past binnen

de Íuimtelijke ordening en cultuurhistoÍie van het gebied en bij-

draagt aan andere functies en meervoudig ruimteqebÍuik.

. Ook de gemeente Westerveld ziet kansen in herstel van veÍlo-

ren gegane houtige landschapselementen zoals houtrivallen,

struiken, heqgen en solitaiÍe bomen. De mogelijkheden voor het

realiseren van nieuwe landschapselementen en nieuw bos zullen

afhangen van de het ruimtelijk beleid en de landschappelijke en

cultuurhistorische waaÍden ter plaatse. Buiten de financiële mid-

delen voor de aanplant dienen er ook aídoende financrële mid-

delen ter beschikking worden gesteld voor onderhoud

o Aqroforestry en daarmee ook een voedselbos wordt door de

provincie als een landbouwkundige activiteit gezien waaÍ bomen

en struiken onderdeel van zijn. U geeÍt aan dat voedselbossen

kunnen ontwikkeld worden op landbouwgrond en niet in be-

staande bossen, EchteÍ past het ontlvikkelen van bos niet binnen

de agrarische bestemming van landbouwgronden. Ook is het niet

gewenst gezien o.a. landschappeliJke en cultuuÍhistorische waar-

den om dit planologisch zondermeer toe te staan.

Zie Íeactie 01 -01

Eeide onderwerpen staan beschreven ln de

DBB5. ln hoofdstuk 5 wordt aangegeven waar

bijgedragen kan worden aan de aanplant van

houtige landschapselementen buiten het NNN.

Zoals ook staat aangegeven in de DBBS is de

v00rwaarde dat dit ontwikkeld wordt op locaties

waaÍ dit planoloqisch ook inpasbaar is. ln di'

verse projecten stimuleert de provincie om meer

bomen en struiken aan te planten.

Agroforestry is een ruim begrip waar alle vormen

van landbouw en het gebruik van bomen en

stÍuiken, 0p een bedrijísmatige manier mee

wordt bedoeld. Een hele intensieve manier is het

voedselbos. Dit is een landbouwkundige activi-

teit. AgroÍoÍestry is volop in ontwikkeling. De

pÍovincie heeÍt de ambltie dat AgroíreÍry ont-

wikkeld wordt t.b.v. vergroening woonomgeving,

groen blauwe dooÍadering en in overgangsge'

bieden. UiteraaÍd alleen op de plekken waar dit

planologisch inpasbaar is zoals staat aangegeven

in de DBBS. Dit betekent dus ook dat onder

Geen

I



NÍ lndieneÍ NÍ. Deel

reactie

0ndeÍwerp Zienswiize Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBBS

. Plan Eoom richt zich op de aanplant van bomen in tuinen, ber'

men, plantsoenen, parken, bedrijventeneinen en in het buitenge-

bred. De pÍovincie heeÍt de ambitie dat er tenminÍe een half mil-

joen bomen geplant gaan worden vooÍ en door inwoneÍs. De

provincie ondersteunt door middel van subsidie Plan Boom. De

gemeente Westerveld vraagt zich af of er ook gelden beschik-

baar komen vooÍ het beheer en onderhoud van deze bomen

mochten deze worden geplant binnen de dooÍ de gemeente be-

heerde openbare ruimte,

van uw gemeente

randvoorwaardelijk is. ln diverse gemeenten in

Drenthe zijn inmiddels voorbeelden van voedsel-

bossen binnen een agrarische bestemming.

De bomen die geplant worden, w0rden niet on'

dersteund met een beheerpakket. Zoals staat

vermeld in paragraaf 5.1 verkent de provincie op

welke wijze invulling kan worden gegeven aan

een subsidieregeling voor de houtige land-

schapselementen. De provincle ziet het echter

niet als haar taak om beheer van bomen binnen

de bebouwde kom en langs (vaar) wegen waar

gemeenten en/of waterschappen eigenaar van

zijn te financieren, behalve in die gevailen waar-

bij de provincie zelf eigenaar is van deze bomen.

01 -05 tsosontwild(elrn9

binnen en buiten

NNN

4. Bosontwikkeling binnen en buiten NNN:

. Vanuit de Kadeíichtlijn Water (KRW) wilt u beek begeleidende

beplantingen en broekbossen in de bovenlopen van de beken

aanleggen of laten ontstaan, ln de gemeente WesteÍveld liggen

grote natuur- en bosgebieden en zijn het juist de beekdalen

naast de essen die een open karakter hebben en daarmee be-

langÍijke dÍageÍs zijn van onze cultuuÍhistoÍie. De gemeente

Westeíveld hecht gÍote waarde aan deze van oudsher open ge-

bieden met agrarisch gebruik.

. Voor de bossen zowel binnen als buiten het NNN die nog

houtoogst als {unctie hebben is het behoud van deze gebruiks-

mogelijkheid belangrijk. Indien de gemeente Westerveld alle

r Zie reactie 01-01

De provincie leest dit ais instemming van het be-

leid zoals beschreven in paragraaf 3.3 en 3.5.

Geen

I



Nr. lndiener NÍ. Deel

Íeactie

Underwerp lienswijze Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBBS

houtoogst gemeente

Westerveld afhankelijk van de houtproductie elders en dat

draagt niet bij aan de lokale economie oí de ecologische voet-

pÍint.

. In de uitvoeÍing dient uitdrukkelijk aandacht te ziln voor de

cultuirÍhistoÍisch waardevolle bossen van de gemeente Wester,

veld; het Sterrenbos Frederiksoord, 8os Oldengearde en

Rostwijk, Bos Oldenhut (familieqraf Westía van Holthe en oor-

logsrelicten), Bossen rond het UffelteÍ Binnenveld en Holtinger-

veld (WWll relicten), De Rabatten {0.a. bij Diever en Doldersum).

. De toegankelijkheid van het bos en het recÍeatief medegebruik

is voor gemeente Westerveld als recreatieve gemeente een heel

belangrijk gegeven.

o De subsidiemogelijkheden voor de aanplant en het onderhoud

van het bos moeten zijn geborgd. De aanplant van bossen oÍ bo-

mên wordt gevolgd door onderhoud en het waarborgen van de

(verkeers)veiligheid. Hiervoor dienen aÍdoende Íinanciële midde-

len beschikbaar te zijn.

. U qeeft aan dat er nieuwe bossen gewenst zijn vanuit recÍea-

tie, biodiversiteit, klimaat, landschap en bescherming van aanlig-

gende natuurgebieden. Het is juist de combinatie van open agra'

risch en besloten (bossen Drents Friese Woud, het HoltingeÍveld

en het Dwingelderveld) dle leidt tot grote waardering van ons

landschap. Daarnaast zijn de gronden nodig vooÍ de landbouw

Wij delen met u de waardering voor cultuurhisto-

rie, archeologie, aardkundige waarden en land-

schap binnen bossen en hebben dit op meerdere

plekken beschreven in onder andere paragraaf

1.3.

De toegankeliikheid van bossen is in Drenthe van

belang en de provlncie geeft een openstellings-

bijdrage in het kader van de SNL zoals beschre'

ven in paÍaqÍaaí 1.1.

Zie reactie 0l-04 laatste bullet

De DBBS is een sectorale strategie en dit houdt

in dat niet het gehele Omgevingsbeleid in deze

strategie behandeld wordt. Echter zoals ook in

reactie 01'01 is beschreven worden nieuwe bos-

sen alleen gerealiseerd op die plekken waar dit
planologisch inpasbaar is. Er wordt rekening

10



gezag DBBSNÍ. Deel

reactie

0nderwerp Zienswijze

lijkt in de dooÍ u opgestelde bossenstrategie niet te zijn meege-

. U geeít aan dat voor de aanleg van nieuw bos en houtige

landschapselementen geldt dat de locaties dienen te passen bin-

nen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij Íekening hou-

dend met de andere provinciale belangen, zoals biodiversiteit,

aardkundige waarden, archeologie, cultuurhistorie en landschap.

De gemeenten hebben ook ruimtelijk beleid en belangen. De ge-

meente Westerveld wil graaq víoegtijdig betrokken worden bij

de plannen. De ontwikkelingen moeten ook passen binnen de

vooÍ de gemeente geldende kaders. Voor het heÍstel en beheer

van deze landschapselementen ziin extra Íinanciële middelen no-

dig van Rijk en PÍovincie.

. De uitnodiging aan maàtschappelijke partijen om te komen

met voorstellen moeten passen binnen de randvoonrlaarden van

ruimtelijk beleid van zowel de gemeente als de provincie. Deze

randvoorwaarden moeten voor aanvang van een maatschappe-

lijk initiatieÍ inzichtelijk en duidelijk zijn. Dit is belangrijk om te-

leurstellingen van initiatiefnemers te vooíkomen.

. U wilt een landschapsontlvikkelingsschels maken voor de

groenblauwe dooradering en geeft aan dat de groenblauwe

dooradering gebiedsgericht uitgewerkt moeten woÍden in klei-

nere samenwerkingsverbanden van gemeenten, waterschappen,

grondeigenaren en inwoners.

De gemeente Westerveld l'ril u vragen de inÍichtingsschets ook in

samenspraak met gemeenten en het gebied op te stellen

en onze

nomen.

. Zie Íeactie 01-01, 01'03 en 01'04 laatste bullet

ln paragraaf 4.4 staat om die reden ook be-

schÍeven dat we samen met landbouw, water-

schappen, gemeenten, bos- en natuurbeheerdeÍs

willen inzetten op het Íealiseren van nieuw bos.

Zoals in paragraaf 5,1 van de DB85 is beschre-

ven worden gemeenten betrokken bij dit ondeÊ

werp.

trale) wet- en regelgeving.

met en

't1



Nr. lndieneÍ NÍ. Deel

reactie

OndeÍweÍp Zienswitze Reactie bevoegd gezag Gevolgen DB85

. U wilt met gemeenten een strategie onNvikkelen om houtige

landschapselementen die van belang zijn voor de groenblauwe

dooradeÍing van steden, doÍpen en platteland goed te bescher-

men en deze bescherming ook Ie handhaven. Hierbij dient u

naast aanleg ook te denken aan het financieren van onderhoud

van landschapselementen.

Wij zien dit als een ondeÍsteuning van de DBBS,

omdat wij iuisl beschreven hebben dit met de

gemeenten op te willen pakken. Zie verder reac-

tie 01-04 laatste bullet.

01,06 Atslurtinq Atslurtend wil de gemeente westerveld haaÍ zorg urtspreKen oveÍ

de aÍweging van de ruimteliike eífecten van de voorgestelde bos"

senstÍategie op het landelijk gebied van de gemeente. Er is niet

getoetst aan het gemeentelijke beleid van de gemeente WesteÊ

veld. De gemeente Westerveld vraagt u voldoende tijd vrij te ma-

ken en aandacht te hebben voor de afstemming en toetsing aan

het gemeentelijk beleid en betrokkenheid vên de gemeente (col'

lege en raad) en onze inwoners bij de voorbereiding en uitvoe-

ring van de plannen.

Daarnaast wil gemeente Westerveld benadrukken dat de íinanci-

ele middelen voor het beheer en onderhoud van de aan te plan-

ten bomen onvoldoende is geborgd.

Zie reactie 01-01 en 01-04 laatste bullet Geen

02 Gemeente de

Wolden

02-01 Alqemeen Hierbij geeft gemeente De Wolden haar zienswijze op de ont-

weÍp Drentse Bomen- en bossenstrategie, ln zÍn algemeenheid is

de strategie heel informatieÍ en leesbaar, met veel iníormatie

over de waarde van onze bossen. De strategie met betrekking tot

vitaal bos en gebruik van bos onderschrijft gemeente de Wolden

grotendeels. De opmeÍkingen van gemeente De Wolden spitsen

zich vooÍal toe op de bosuitbÍeiding buiten het NatuuÍ Netvverk

Nederland (NNN, H4), en op de Bomen buiten het bos {H5).

Ter kennisgeving aangenomen Geen

12



NÍ. lndiener Nr. Deel

íeactie

0nderwerp Zienswi!ze Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBB5

02-02 1 0 procent meeÍ bos I 0 pÍocent meeÍ bos

Eerste opmerking van gemeente De W0lden beÍeft de basisam'

bitie om 10 pÍocent meer bos te realiseÍen in DÍenthe. DÍenthe

heeft al veel bos. Wij denken dat deze ambitie te hoog is en

grote gevolgen heeft voor het landschap en voor de huidige

functies,

De landeliike ambitie is 10o/o uitbÍeidinq van het bos-

areaal. Als DÍenthe een evenredig aandeel neemt in

deze ambitie dan betekent dit dat de provincie streeít

naar 3.700 hectare bosuitbreiding tot 2030. De pro-

vincie heeÍt geen onderverdeling gemaakt naar ge

meente.

Geen

v00r

bouw en de relatie

met andere opgaven

vooÍ en met opgaven

De bosuitbreiding buiten NNN leveÍt wat gemeente De Wolden

betreft kansen op maar ook bedreigingen. Deze bosuitbreiding

kan ten koste gaan van landbouwgrond en kan het productiever-

mogen (en dus verdienvermogen) van deze sector verkleinen.

Minder landbouwgrond betekent ook minder ruimte voor exten-

siverinq van de landbouw, een maatschappeliike wens waar ook

íuimte vooÍ moet zijn. Daarnaast heeft dit gevolgen voor de

voedselproductie waardoor we in Nederland nog meer afhanke

lijk worden van import. Bosuitbreiding is niet de enige ontwikke

ling in het landelijk gebied. De eneÍgieÍansitie, klimaatopgave

en woningbouwopgave kunnen ook ten koste gaan van land-

bouwgrond.

Gemeente De Wolden adviseen u om goede afspraken te maken

met de landbouwsector en andere betÍokkenen oveÍ deze stÍate-

gie, en andere ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het op-

stellen van een landbouweffectrapportage kan bijvoorbeeld een

goede start zijn. Daarin kan onderzocht worden hoe de bosuit'

breidinq gerealiseerd kan woÍden met behoud van het verdien-

veÍmogen en het toekomstperspectief van de landbouwbedrij-

ven. En neem hierin ook de gevolgen mee van het hydrologische

herstel van natuuÍgebieden en het economisch perspectief van

agroforestry.

provincie zoekt de bosuitbreidinq zoals

in de DBBS vooral in de (ombinatie van bosaanleg

met andeÍe íuncties. Een gÍoot deel van de bosuit-

breiding is voorzien binnen het NNN. Het boscluste-

ringsbeleid, zoals omschreven in de 0mgevingsvisie

en verder geregeld is in de Provinciale omgevingsver

ordeninq, is een belanqrilke piiler vooÍ het realiseren

van nieuw bos. 0m met het behoud van het verdien-

vermogen en het toekomstperspectief van landbouw-

bedriiven, is ln het verleden in samenweÍking met LTO

het bosclusteringsbeleid ontwikkeld.

Geen

{a



Nr lndiener NÍ. Deel

Íeactie

0ndeÍwerp Zienswijze Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBB5

ln HooÍdstuk 5 geeft u aan dat u ernaaÍ stÍeeft om houtige

landschapselementen onderdeel te laten zijn van de GL8-eco

toeslag. ln de ogen van gemeente De Wolden leidt dit niet tot

een echte beloning voor een ecosysteemdienst omdat de ecotoe-

slag wordt afgeroomd van de basis toeslag. Per saldo krijgt de

agraÍiër er een taak bii en neemt het productie-aÍeaal af, terwijl

de toeíag gelijk bliiÍt. We veruachten dat deze aanpak niet zal

leiden tot veel nieuwe houtige landschapselementen,

Zoals staat veÍmeld in paragraaf 5.1 verkent de pro'

vincie op welke wijze invulling kan worden gegeven

aan een subsidleregeling voor de houtige landschaps-

elementen. De provincie ziet het echter niet als haar

taak om beheer van bomen binnen de bebouwde kom

en langs (vaar) wegen waar gemeenten en/oÍ water-

schappen eigenaaÍ van zijn te financieren, behalve in

die gevallen waarbij de provincie zelÍ eigenaar is van

deze bomen.

De voorgestelde wijzigingen van het GLB met ecosys-

teemdiensten en het feit dat de gronden onder de

landschapselementen mee kunnen tellen voor de ba-

slsberekening, zijn mogelijk onvoldoende voor de to-

tale beheerkosten. Hoe dit zich ontlvikkelt en of eÍ

andere financiering noodzakeliik is, dient onderzocht

te worden, zoals ook staat vermeld in de DBBS.

02-04 Recreatie en toe-

risme

RecÍeatie en toeÍisme

De afwisselinq in het landschap bestaande uit bossen, heidevel-

den, graslanderljen, akkerbouwpercelen, veengebieden, vennen,

stuiÍzandgebieden, brinkJesdorpen en steden, is belangÍijk voor

de aantrekkelijkheid van Drenthe als vrijetijdsprovincie. Bos is

belangrijk voor recreatie maar ook openheid van het landschap

en vooral aÍwisseling. Gemeente De Wolden adviseert u om bij

de ontwikkeling van nieuwe bossen de belevingswaarde van

onze provincie te behouden of veÍbeteÍen.

Toegankelijkheid van natuur (bossen) is een zeer belangÍijk punt,

zowel voor onze economie, leeÍbaarheid als gezondheid.

Wij lezen dit gedeelte vooral als een ondersteuning

van het lngezette beleid van zowel het beleid t.a.v,

bos als van vrijetijdseconomie.

Geen
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Nr lndiener Nr. Deel

Íeactie

Onderwerp liensw.lze Reactie bevoegd gezag Gevolqen DBBS

Bosbeheerders en lokale overheden zullen, via zoneÍing en het

aanbieden van voorzieningen, ruimte moeten bieden aan spor-

teÍs, Íecreanten en toeÍisten. We kunnen bezoekeÍsstromen stu-

ren en kwetsbare natuur ontzien door te zorqen voot een goed

net'/verk van fiets- en wandeipaden.

Recreatiebedrijven die gelegen zijn naast oÍ in het bos hebben

toekomstpeÍspectief en onavikkelÍuimte nodig. De recÍeatiesec-

tor kan zeker een rol spelen in het versteÍken van landschapsele-

menten en bij realisatie van meeÍ bos buiten NNN, maaÍ dan

moeten zij tegelijkertijd ook kunnen blijven inspelen op de wen-

sen van de recreant van de

toekomst.

Als qemeente besteedt De Wolden veel aandacht aan de land-

schappelijke 0ntwikkeling en inpassing van Íuimteliike initiatie-

ven. Gemeente De Wolden ziet veel goede mogelijkheden voor

de toevoeging van bomen, hagen en struiken buiten de NNN,

Zo'n groen-blauwe dooradering kan het landschap aantrekkelil-

ker maken, klimaatadaptiever en meer biodivers. Als we het

goed doen vergroten we daarmee ook de cultuurhistorische

waarden. Gemeente De Wolden wil daarom graag betrokken

worden bij de Landschapsontwikkelingsschetskaart.

U geeft aan dat u de groen-blauwe dooradering wilt veÍsterken

met o.a. houtige landschapselementen. 0m dat te bereiken zet u

in op een landschapsontwikkelingsschetskaart als inspiratiebÍon,

op het beschermen (en handhaven) van de landschapselementen

en op de vrijwilligers van streekbeheer. Volgens gemeente De

Wolden begint het allemaal met stimuleÍen en het langjarig fi-

nancieren van beheer en onderhoud van

Zoals in 5.1 van DBBS is

woÍden gemeenten betrokken bij het opstellen van

een landschapsontwikkelingsschets.

De provincie heeft met de gemeenten afgespÍoken

het SÍeekbeheer in dezelfde mate te willen onder-

steunen als de gemeenten. De provincie heeft het

budget voor StÍeekbeheer met ingang van 2021 we-

derom verhoogd.

Geen
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NÍ. lndiener Nr. Deel

Íeactie

Onderwerp Zienswiize Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBBS

ZOU U

dieregeling (5.1) bijvoorbeeld een compensatie kuonen opnemen

voor het verlies aan agrarisch pÍoductisaÍeaal.

Gemeente De Wolden is trots op de inzet en resultaten van het

streekbeheer. MaaÍ extra middelen zijn hard nodig omdat Streek-

beheer nu niet gebiedsdekkend is (met name de Regeling Agra'

rlsch landschapsbeheeÍ) en omdat er ook begeleiding nodig is

vooÍ al die vÍijwilligers en bewonersgroepen. Gemeente De Wol-

den vraagt zich ook aÍ of er structureel voldoende vr'rjwilligers te

vinden zijn voor het beheer en onderhoud van de groen-blauwe

dooradering. Gemeente De Wolden denkt dat daarvoor meer

provinciaal geld nodig is.

02-06 Bomen in en rond

steden en dorpen

Bomen in en Íond steden en dorpen

Gemeente De Wolden heeft al veel aandacht vooÍ veÍgroening

van de dorpen, omdat het belangrijk is voor een fijne, gezonde

en klimaatadaptieve woonomgeving, Gemeente De Wolden be-

nadrukt hierbij dat bomenbeheer in de bebouwde omgeving een

kostbare zaak ls. Als u de aanplant van bomen en struiken wilt

stimuleren, o.a. via Plan Boom, dan helpt het als u ook Íinanciële

middelen beschikbaar stelt voor het lanqiariqe onderhoud ervan.

Zie reactie 02 03 Geen

03 Gemeente

Hoogeveen

0l-01 Algemeen Hierbij geeft gemeente Hoogeveen haar zienswijze op de ont-

weíp Drentse Bomen en bossenstrategie. ln zijn algemeenheid is

de strategie heel informatieÍ en leesbaaÍ, met veel informatie

over de waarde van onze bossen, De strategie met betrekking tot

vltaal bos en gebruik van bos onderschrijven we grotendeels.

0nze opmerkingen spitsen zich vooÍal toe op de bosuitbreiding

buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN, H4), en op de 80'

men buiten het bos (H5).

De pÍovin(ie gaat graag in gesprek met de gemeente

Hoogeveen om te bespreken hoe we de DBBS in kun-

nen zetten ten behoeve van de ontwikkeling van

werkqeleqenheid en economie, lmmers, bosuitbÍei-

ding kan ook |eiden tot mooie kansen voor de ont-

wikkeling van onder andere woningbouw en recrea-

tie.

Geen
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Nr lndiener NÍ. Deel

Íeactie

OndeÍwerp ZienswÍze Reactie bevoegd gezag Gevolgen DB85

Gemeente Hoogeveen en met name de plaats Hoogeveen heett

een regionale functie met betrekking tot werkgelegenheld en

economische ontwikkelingen in Drenthe. Gemeente Hoogeveen

werkt hierin nauw samen met HórdenbeÍ9, Coevorden en Em-

men. Deze groei kan in conllict komen met uw bossensÍategie.

HieroveÍ gaat gemeente Hooqeveen graaq met u in gesprek.

03-02 Gevolgen landbouw,

economische groei

en de relatie met an-

dere opgaven

vooÍ gÍoer en

met andere opgaven

De bosuitbreiding buiten NNN levert wat gemeente Hoogeveen

betreft kansen op maar ook bedreigingen. Deze bosuitbreiding

kan ten koste gaan van landbouwgrond en kan het productiever-

mogen (en dus verdienvermogen) van deze sectoÍ verkleinen.

Minder landhorrwgrond hetekent ook minder nrimte v00r exten-

sivering van de landbouw, een

maatschappelijke wens waar ook ruimte vooÍ moet ziin. Daar-

naast heeft dit gevolgen voor de voedselproductie waardoor we

in Nederland nog meer aÍhankelijk worden van import. Bosuit-

bÍeiding is niet de enige ontwikkeling in het landelijk gebied. De

energietransitie, klimaatopgave.

economische groei, nieuwe indusÍieteÍreinen en woningbouw-

opgave kunnen ook ten koste van gaan van landbouwgrond.

Gemeente Hoogeveen adviseert u om goede aÍspraken te maken

met de landbouwsector en alle andeÍe betÍokkenen in het lande-

lijk gebied over deze strategie en andere ontwikkelingen. Het op-

stellen van een landbouweffectrapportage kan bijvoorbeeld een

goede start zijn. Daarin kan onderzocht woÍden hoe de bosuit-

breiding gerealiseerd kan woÍden met behoud van het verdien-

veímogen en het toekomstperspectieÍ van de Iandbouwbedrij-

ven. En neem hierin ook de gevolgen mee van het hydrologische

Zie íeactie 02-03 Geen
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NÍ lndiener Nr. Deel

Íeactie

0ndeÍwerp Zienswilze Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBBS

herstel van natuurqebieden en het economisch perspectief van

agroÍorestry.

ln Hoofdstuk 5 geeít u aan dat u ernaar streeít om houtige

landschapselementen ondeÍdeel te laten zijn van de GL8-ecotoe-

slag. ln de ogen van gemeente Hoogeveen leidt dit niet tot een

echte beloning vooÍ een ecosysteemdienst omdat de ecotoeslag

wordt afqeroomd van de basis toeslag. Per saldo krijgt de agra-

riêr er een taak bil en neemt het productie-areaal af, terwijl de

toeslag gelijk blijft. cemeente Hoogeveen venruacht dat deze

aanpak niet zal leiden tot veel nieuwe houtige landschapsele-

menten.

Recreatie en toe-

Íisme

RecÍeatie en toeÍisme

De afwisseling in het landschap bestaande uit bossen, heidevel-

den, graslanderijen, akkerbouwpercelen, veengebieden, vennen,

stui{zandgebieden, brinkJesdorpen en steden, is belangrijk voor

de aantÍekkelijkheid van Drenthe als vrijetijdsprovincie. Bos is

belangrijk voor recreatie maaÍ ook openheid van het landschap

en vooral aíwisseling. Gemeente Hoogeveen adviseert u om bii

de ontwikkeling van nieuwe bossen

de belevingswaarde van onze provincie te beh0uden of verbete-

ren. Toegankelijkheid van natuur (bossen) is een zeer belangrijk

punt, zowel voor onze economie, leeÍbaaÍheid als gezondheid.

Eosbeheerders en lokale overheden zullen, via zonering en het

aanbieden van voorzieningen, ruimte moeten bieden aan spor

ters, recÍeanten en toeristen. We kunnen bezoekersstromen stu-

íen en kwetsbare natuur ontzien door te z0rgen voor een goed

netweÍk van liets- en wandelpaden.

De Íecreatiesector kan zeker een rol spelen in het versteíken van

landschapselementen en bij realisatie van 1.700 ha. bos buiten

Zie reactie 02-04 Geen
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NÍ lndiener Ní. Deel

Íeadie

0ndeÍweÍp Zienswiize Reactie bevoegd qezag Gevolgen DBB5

NNN, maar dan moeten zij tegelijkeÍtijd ook kunnen blijven in-

spelen op de wensen van de recreant van de toekomst.

Als gem€ente beÍeedt gemeente Hoogeveen veel aandacht aan

de landschappelijke ontwikkeling en inpassing van ruimtelijke in-

grepen. Gemeente Hoogeveen ziet goede mogelijkheden voor de

toevoeging van bomen, hagen en sÍuiken buiten de NNN, maar

zoeken ook naar balans met een brede welvaartsontuvikkeling.

Het vÍaagt voor gemeente Hoogeveen met een relatief grote eco-

nomische kern Hoogeveen, nadrukkelijk goede a{stemmin!. Zo'n

groen-blauwe dooradering kan het landschap aantÍekkelijker

maken, klimaatadaptiever en meer biodivers. Als we het goed

doen verqroten we daarmee ook de cultuurhlstorlsche waarden.

Gemeente Hoogeveen wil daarom graag betrokken worden bij

de Landschapso ntwikkeli ngsschetskaart.

U geeÍt aan dat u de groen-blauwe dooradering wilt veÍsterken

met o.a. houtige landschapselementen. 0m dat te beÍeiken zet u

in op een landschapsontwikkelingsschets als inspiratiebron, op

het beschermen (en handhaven) van de landschapselementen en

op de vrijwilligers van

streekbeheer, Volgens gemeente Hoogeveen begint het allemaal

met stimuleren en het langjarig íinancieren van aanleg, beheer

en onderhoud van landschapselementen. DaaÍnaast zou u in de

genoemde subsidieregeling (5.1) bijvoorbeeld een compensatie

kunnen opnemen voor het verlies

aan agraÍisch productie-aÍeaal.

Gemeente Hoogeveen is tÍots op de inzet en resultaten vên het

Streekbeheer. MaaÍ extra middelen ziln hard nodig omdat

Geen
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streekbeheer nu niet gebiedsdekkend is (met name de Regeling

AgraÍisch Landschapsbeheer) en omdat er ook

begeleidlng nodig is voor al die vriiwilligers- en bewoneÍsgroe-

pen. Gemeente Hoogeveen vraagt zich ook aÍ oí eÍ stÍuctuÍeel

voldoende vrijwilligers te vinden zijn voor het beheeÍ en ondeÍ'

houd van de groen-blauwe dooradering, Gemeente Hoogeveen

denkt dat hiervooÍ meer provinciaal geld nodig is.

tsomen in en rond

steden en dorpen

Bomen in en Íond steden en doÍpen

Gemeente Hoogeveen heeft al veel aandacht voor vergroening

van haaÍ gemeente, omdat het belangrijk is voor een Íljne, ge-

zonde en klimaatadaplieve woonomgeving. Gemeente Hooge-

veen benadrukt hierbij dat bomenbeheer in de bebouwde omge-

ving een kostbare zaak is gemeente Hoogeveen zit nog steeds in

financieel zwaar weer. Er zijn dan ook niet of nauweliJks extra

middelen beschikbaar. Als u de aanplant van bomen en struiken

wilt stimuleren, o,a. via Plan Boom, dan helpt het als u ook fi-

nanciële middelen beschikbaar stelt voor het langjaÍige onder

houd ervan,

Zie rea.tie 02-06 Geen

04 Natuurlijk peÍ

s00n

04 01 Leeswijzer Leeswijzer:

1. Aanleiding Voedselbossen in (Midden Drenthe)

2. Relatie voedselbossen en Drentse Bomen'en Bossenstíategie

3. Zienswijze Collectleí Voedselbossen in Drenthe

Ter kennisgeving aangenomen Geen

04-02 Voedselbossen in

(Midden)-Drenthe

l. Voedselbossen in (Midden)-Drenthe

Twee jaar geleden begon indiener 04 met de aanleg van een

voedselbos op hun peÍceel in BÍunsting, Beilen. Indiener 04 heeÍt

toen gezocht naaÍ andeÍe initiatieven in de omgeving en

Wij Iezen deze zienswiize vooíal als een ondeÍsteu'

ning van het ingezette beleid en deze zienswijze leidt

niet tot aanpassing van het beschreven beleid.

Geen
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gen gemeente Midden-Drenthe heeft echteÍ'het stimuleÍen van

voedselbosinitiatieven' expliciet Opgenomen in haaÍ uiNoeÍings-

programma duurzaamheidsvisie. Na veel overleg hierover heeft

de gemeente lllidden-Drenthe indiener 04 gevÍaagd om een ruÍ-

sus '0ntwerp je voedselbos' te organiseren voor andere initiatieÍ-

nemers in de gemeente. Met een vooÍzichtige inschatting ver
wachtte indiener 04 zo'n 10 deelnemers. Echter, het aantal

voedselbosinitiatieven en mensen die geïnteresseerd zijn in de

cursus bleek vele malen groter. lnmiddels hebben zich meer dan

90 mensen aangemeld. 90 unieke initiatieÍnemers, waarvan eÍ

65 in Nlidden-Drenthe wonen. De oveÍige in de rest van Drenthe.

ln de zienswijze is ook een tabel toegevoegd: tabel i Deelnemers

in de provin[ie Drenthe,

Deelnemers, veelal particulieren, maar ook buurtverenigingen,

collectieven, coóperaties, een enkele agrariër, uit het buitenge'

bied en uit de kernen. Mensen met eigen grond, variërend van

een halve tot 5 hectaÍe, meestal met een agraÍische bestem-

ming, Sommige initiatieven vinden plaats op gemeentelijke

grond. De tabellen geven inzicht in de locatie van deelnemers en

de ligging (in kaart gebracht voor de gemeente Midden'DÍen"

the),

De insteek en de drijfveren om een voedselbos aan te planten

verschilt van productie tot educatie, van milieu tot recreatie,

Maar wat alle deelnemers aan de cursussen verbindt is d€ be.

hoeÍte aan Sarnen doen.

04-0J Voedselbossen en

de Drentse Eomen-

en Bossenstrateqie

2. Voedselbossen en de Drentse Bomen- en Bossenstrategie

De Drentse Bomen- en Bossenstrategie besteedt aandacht aan

voedselbossen (! 5.2, pagina 46 AgÍoíorestry). HieÍin wordt het

Wij lezen deze zienswijze vooral als een ondersteu-

ning van de beschreven ambities in de DBBS en deze

Geen
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van van Daar is

indiener 04 blij mee, want op deze wijze kunnen voedselbossen

een aanzienlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambi-

tie in de Drentse Bomen- en Bossenstrategie om I 700 hectarê

Íobuust bos te ÍealiseÍen buiten het NatuuÍ Netwerk Nederland,

ofiivel Eomen Buiten het Bos. In dit hooídstuk bepleit indiener 04

op welke wijze voedselbossen aan deze ambitie bijdraqen.

Defi nitie Voedselbossen

Een voedselbos is een door nensen ontworpen productieÍ eco-

systeen naat het vooÍbeeld van een natuurlijk bos, met een

hoge díversiteít aan meeilaÍige of houtige sooften, waarvan

vruchten, noten, bladeren, stengels en andere delen voor de

mens als voedsel dienen.

ln een voedselbos worden op een relatief klein oppervlak, relatieí

dicht op elkaar, verschillende lagen aangebracht. Van hoge no-

tenbomen, hoogstam íruitbomen, lagere sÍuiken, bessen Íram-

bozen tot knollen en paddenstoelen (schimmels) in de bodem.

We spreken van een voedselbos wanneer minimaal 4 lagen zijn

aangebracht. Net als in een natuurlijk bos.

Kwalltatieve bijdrage

Voedselbossen dragen, door de houtachtige sÍuctuur, bij aan

Co2-opslag en door de grote variëteit in soorten aan de toe-

name van biodiversiteit en weerbaarheid tegen klimaatverande-

Íing, ziekten en plagen. Voedselbossen zorgen voor een gebalan-

ceerde waterhuishouding, dragen bij aan het afkoelen van de

aaÍde en zijn, naast een voedingsbÍon voor mensen een belang-

rijke voedingsbron en schuilplaats voor dieren. ln kwalitatieve zin

dragen voedselbossen bij aan Í0buuste natuur,

zrenswrJze

ven beleid.

niet tot van
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Kwantitatieve bijdÍage

Ook in kwantitatieve zin dragen voedselbossen bij aan het reali

seren van de provinciale ambitie. Gemeente lvlidden-Drenthe

steekt haaÍ nek uit en faciliteert deze eerste 65 mensen. Zo

wordt dus op dit moment alleen in lvlidden-Drenthe al zo'n 40

hectare voedselbos aangelegd. Een prachtige stap in het Íealise-

Íen van de doelstellingen in de Drentse bomen- en bossenstrate-

gie. 40 hectare voedselbossen, landschapselementen, een min oÍ

meer met elkaar verbonden gordel.

ïabel 3. lnventaÍisatie grootte en ligging voedselbossen in Mid-

den-Drenthe op basis van de eeÍste 3 groepen. (zie zienswijze)

Landbouw en natuuÍontwikkeling

ln de deÍde plaats kan de ontlvikkeling van deze gordel aan

voedselbossen in Drenthe een belangrijke schakel vormen tussen

natuur en landbouw. Het veíbinden van de initiatieven ln een

collectief zorgt voor uitrivisseling van kennis, ondersteunt en ver-

steíkt noaberschap en veÍgÍoot maatschappelijke betÍokkenheid.

ln Bovensmilde worden overal, met de buuÍt samen, kleine voed-

selbosjes in de berm aangelegd. ln Beilen draagt het voedselbos

van de dierenweide bij aan het bestrijden van eenzaamheid, ln

Hijken kopen 5 buren gezamenlijk een perceel van 5 hectare

aan,

Daarnaast kunnen voedselbossen een schakel vormen tussen

landbouw en natuurontwikkeling. Voedselbossen zijn een agrari-

sche activiteit met gewascode 1940 (greendeal voedselbossen).

Voedselbossen worden grotendeels aangelegd op percelen met

een agrarische bestemming. Net als andere qewassen worden

voedselbossen geplant en 'geoogst'. DooÍ deze gewascode en
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definitie kan het interessant zijn voor agrariëÍs om oveÍ te scha-

kelen naar deze vorm van landbouw, met behoud van de aqÍari-

sche waarde van percelen, Tegelijkertijd zijn voedselbossen lang-

jaÍige activiteiten, Een voedselbos heeít minimaal 7 jaaÍ groei

nodig voordat er iiberhaupt van productie gesproken kan wor-

den. Juist daardoor dienen voedselbossen ook het doel van na-

tuurontrivikkeling. Voedselbossen kunnen op deze wijze een be-

langrijke buífer vormen tussen natuur (en Natura2000) en land-

bouw.

04-04

bossen in Drenthe De aaneenschakeling van vele k/einschalrge voedselbossen in

Drenthe draagt dus in kwalitatieve en kwantitatieve wijze bij aan

de ambities in de Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Ook zotr

gen voedselbossen voor het versteÍken van noaberschap en soci-

ale cohesie.

lndieneÍ 04 vraagt uw expliciete aandacht en ondersteuning van

deze initiatieven. Bundeling van kennis in een kennisloket voed'

selbossen is van belang, Daartoe is het collectief Voedselbossen

in (Midden)-Drenthe in oprichting. Dit collectief heeft drie doel-

stellingen:

1. Het ondersteunen van initiatiefnemeÍs en vergÍoten van ken-

nis:

2. Het invullen vên een loketÍunctie zodat er 1 aanspÍeekpunt in

de pÍovincie Drenthe woídt voÍmgegeven t.a.v. voedselbossen.

3. Het oíganiseren van collectieve inkoop en verkoop, subsidie

en C02 Compensatie.

Samenvattend

van

bossen in DÍenthe draagt dus in kwalitatieve en

kwantitatieve wilze bij aan de ambities in de DBBS

Drentse Bomen- en BossenstÍategie. 0ok zorgen

voedselbossen voor het veÍsteÍken van noabeÍschap

en sociale cohesie. De ontwlkkeling van voedselbos'

sen lijkt kaníiikeÍ dan voorheen. Het collectief Voed-

selbossen kan daaÍin een belangÍrjke rol spelen. De

provincie blijft graag in gesprek met indiener.

Geen
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De ontlvikkelingen rond voedselbossen namen een groteÍe vlu(ht

dan indiener 04 had vermoed en concentÍeeÍt zich op dit mo-

ment in Midden-Drenthe. DooÍ het oprichten van een kennisloket

Voedselbossen in Drenthe, het verdeÍ vormgeven van het collec'

tief Voedselbossen Drenthe en het beÍekken van andere {parti-

culieÍe) partijen kan een toevoeging 0p de ambitie van de pro-

vincie Drenthe, 1 700 hectare nieuwe bomen buiten het bos,

worden gerealiseerd.

Zijn we daarmee in staat on opeens van 300 heclarc te spre-

ken? Een nooie toevoeging aan de anbitie van de provintie

DÍenthe!

05

men

u ontweÍp en

stÍategie" ter inzage gelegd. Gemeente Emmen heeft met be'

langstelling kennisgenomen van het plan. Gemeente Emmen ziet

de Bossenstrategie als een positieve ontwikkeling om verschil-

lende doelstellinqen dichteÍbij te bÍengen. Gemeente Emmen ziet

ruimte om hier een biidrage aan te leveren.

Met deze bÍief maakt gemeente Emmen haar zienswijzen op het

ontweÍp Drentse bomen- en bossenstÍategie kenbaar.

lnleiding

Het MinisteÍie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft

samen met de provincies in het klimaatakkoord afgesproken een

Eossenstrategie op te stellen. ln deze sÍategie benoemen Riik en

pÍovincies gezamenlijk êmbities en doelen voor bossen in Neder-

land en brengen zij in beeld op welke wijze deze ambitles vorm

kunnen krijgen. De provincies vertalen deze strategie naaí pro-

vinciaal niveau. De is bevoegd gezaq voor de

De DBBS heeft ter inzage gelegen in de peÍiode van

25 Íebruari 2022 tot en met 7 april 2022,

De DBBS is tot stand gekomen in een samenspraak

met de vertegenwooÍdigers in de CLG en de ambte-

lijke werkgroep van de CLG. De Drentse gemeenten

zijn voor CLG en de weÍkgÍoep ook uitgenodigd. Het

proces van opstelling van de DBBS is begonnen met

een enquête die gehouden is onder alle leden van de

werkgroep, lnclusieí de gemeenten. Vervolgens is de

ambtelijke werkgroep vele malen bijeen geweest om

diverse versies van de DBBS te bespreken en ook

heeÍt de DBBS op de agenda van de CLG inclusief de

qemeenten qestaan.

GÍaag bliiven wij in gesprek met de gemeenten en an-

deÍe partijen die betrokken zijn bij de opstelling van

Geen
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planvormrng. Gemeente tmmen is posiiet over de stÍategie en

heeftal plannen die hierop aanhaken. Gemeente Emmen ondeÍ-

schrijÍt de verdere samenwerking om te komen tot gezamenlijk

gedragen planvorming.

de D885, zodat we gezamenlijk invulling kunnen ge-

ven aan de uitvoering van de DBBS.

van ge-

meente Emmen

Eelang van geneente

De uiwveÍking van de visie is deels op het grondgebied van ge-

meente Emmen gepÍojecteerd. Gemeente Emmen is bevoegd

gezag voor verlening van een omgevingsvergunning en het aan-

passen van de omgevingsvisie voor bomen/bossen die op grond-

gebied van gemeente Emmen komen te staan.

De ontwikkeling van de bossenvisie past grotendeels in het vige-

rende beleid van gemeente Emmen. Dit betekent dat de bossen

in gemeente Emmen verbeterd woÍden. De ambitie voor Drenthe

is 10% meer bos. Met 3.700ha bos in gemeente Emmen bete-

kent dit ongeveeÍ 240 ha binnen de gemeenteliike grenzen.

0m een aanvraaq vooÍ aanplant van bomen en bossen in de toe-

komst te kunnen verlenen, wil gemeente Emmen ln haar beleids-

documenten de ontwikkeling van de bossenstrategie mogelijk

maken. ln de vigeÍende plannen als de compensatievisie en

structuuÍvisie van gemeente Emmen is al ruimte gereserveerd

vooÍ het veÍgÍotên van het bosareaal. Deze en toekomstige

ruimte voor bossen worden in de omgevingsvisie van de ge-

meente Emmen meegenomen.

Ons college hecht waarde aan een heldere Íuimtelijk-historische

analyse in de plannen. De inpassing van de bossenstÍategie moet

een goed fundament zijn voor landschappelijke inpassing en

De landelijke ambitie is 10% uitbreiding van het bos-

areaal, Als Drenthe een evenredig aandeel neemt in

deze ambitie dan betekent dit dat de pÍovincie stÍeeft

naaÍ 3.700 hectare bosuitbreiding tot 2030. De pro-

vincie heeít geen onderverdeling gemaakt naar ge-

meente.

Zie verder reactie 05-01

Geen
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voor toekomstige veÍgunningverlening dient het goed toetsbaar

te zijn.

05-03 Participatie PaÍticipatie

Graag wil gemeente Emmen in overleg met medewerkeÍs van de

provincie en teíeinbeheerders over de opgave in haaÍ gemeente.

Gemeente Emmen ziet kansen bij het aansluiten bij onder ande-

ren het bestaande bos, in meervoudig gebruik met onder ande-

ren recÍeatie en landbouw/houtbouw. Gemeente Emmen wil

ook graag een koppeling leggen met de opgave van gebiedsqe-

richte aanpak stikstoí en het versterken van lands(happelijke en

cultuuÍhistorische waarden.

Zie Íeactie 05-01 Geen

WIJ zrensw{zen 0p stÍate-

gie:

De uitgangspunten komen oveÍeen met de compensa'

tievisie en stÍuctuurvisie van gemeente Emmen. . Ge-

meente Emmen staat positief tegenover het de

"Drentse bomen- en bossenstrategie" en ziet kansen

om uw strateqie in haar toekomstig plannen te veÍWer-

ken;

Het aanplanten van bomen kan grote landschappelijke

impact hebben. Gemeente Immen hechtveel waarde

aan een goede landschappelijke inpassing. Gemeente

Emmen vraagt u saínen met medewerkeÍs van haar

^^-^^-r^ ^^ +^,,^i-h^h^^,i^,. -.-, ^^^ ^^^á^ i-,",19c,,,cc,,rc c,, , cc,,9ucuc ,,,vv,

ling van deze opgave te zoeken.

Gemeentê Emmen ondersteunt in beginsel het

idee om ieder kind een boom te laten planten via de

zie reactie 05-01 Gêen

27



NÍ lndiener Nr. Deel

Íeactie

0nderweÍp Zienswtze Reactie bevoegd gezag 6evolgen DB85

boomleestdag, maar gemeente Lmmen Íedt drt niet

zondeí ondeÍsteuning.

Geme€nte Emmen vertÍouM u hiermee voldoende te hebben in-

gelicht over haar zienswijze op het ontwerp'Drentse bomen- en

bossenstrategie' en kijkt uit naar de samenwerking in het realise-

Íen van dit project.

en Hunze

0ntwerp van

Drentse Eomen- en Bossenstrategie vastgesteld. Vanaf 25 febru-

ari tot en met 7 april 2022 heeft een ieder de gelegenheid om

een zienswijze in te dienen. l/et deze brieÍ maakt Gemeente Aa

en Hunze graag gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze

in te dienen.

De DÍentse Bomen en BossensÍategie is een uitweÍkinq van de

landeliike bossenstrateqie.

l\ilet deze stÍategie wilt u dat de kwaliteit van de bestaande

Drentse bossen veÍbetert én heeft u de ambitie om het bos met

1.700 ha uit te breiden. Daarbij streeft u ernaar om zo'n 2.000

ha binnen de aanqewezen natuurgebieden en natuurontvvikke-

lingsgebieden te realiseren. De overige 1.700 ha zal daarbuiten

een plek moeten kriigen.

Allereerst wil gemeente Aa en Hunze u complimenteren met de

Drentse Bossen- en bomenrÍategie niet in de laatsle plaats van-

wege het zeer íraaie beeldmateriaal.

Gemeente Aa en Hunze ziet in dat we allemaal een bijdrage zul-

len moeten leveÍen aan het Íealiseren van de doelstellingen uit

het KlimaatakkooÍd uit 2019, waarin o,a. is afgesproken dat Ne-

deÍland in 2030 met bomen en natuuÍ jaarlijks extra C02 moet

tot een

met de veÍtegenwoordigeís in de CLG en de ambte-

lijke werkgroep van de CLG. De DÍentse gemeenten

zijn voor CLG en de werkgroep ook uitgenodigd. Het

pÍoces van opstelling van de DBBS is begonnen met

een enquête die gehouden is onder alle Ieden van de

werkgroep, inclusief de gemeenten. Vetuolgens is de

ambtelijke werkgroep vele malen bijeen geweest om

diverse versies van de DBBS te bespreken en ook

heeft de DBBS op de agenda van de CLG inclusieí de

gemeenten gestaan. Brjna alle bijeenkomsten hebben

digitaal plaatsgevonden vanwege de rorona epide

mie.

De landelijke êmbitie is 100/o uitbreiding van het bos-

areaal. Als DÍenthe een evenredig aandeel neemt in

deze ambitie dan betekent dit dat de provincie streeft

naar 3.700 hectare bosuitbÍeiding tot 2030. De pÍo'

vincie heeft geen onderverdeling gemaakt naar ge-

meente. wat betfeít de bosuitbreiding blnnen het

NNN ziin er, zoals aanqeqeven in paragÍaaí 4.2,

Geen
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Wel wil gemeente Aa en Hunze daarbij opmerken, dat gemeente

Aa en Hunze het jammer vindt dat de pÍovincie niet met ge-

meente Aa en Hunze heeít afgestemd wat de ambitie uit de stra,

tegie in kwalitatleve zin betekent voor de gemeente van ge-

meente Aa en Hunze. Dit is buiten beschouwing gelaten, tenuijl

u zelf (ongemotiveerd) uitgaat van het realiseren van een evenre-

dig aandeel in de landelijke ambitie. Hetgeen neerkomt op 3.700

ha bosuitbíeiding in DÍenthe tot 2030. Daarnaast maakt ge-

meente Aa en Hunze zich zorgen over het realiteitsgehalte van

de noodzakelijke te realiseren ha bomen en bos buiten het Na-

tuur Netlverk Nederland (NNN). Het aangehaalde instrumenta-

rium waaronder tinyforests, voedselbossen, het bomenplan en

handhaving op beplantingen buiten bosveÍband, zal gemeente

Aa en Hunze inziens nlet toeÍeikend zijn om dit te bereiken. Ge-

meente Aa en Hunze ziet meer in grootschalige bosaanplant

waarin bij voorkeur functies worden gecombineerd. Grond is

schaars en met de vele Opgaven waaÍ gemeente Aa en Hunze

voor staat, is het realiseÍen van de ambitie uit deze sÍategie een

lastige opgave. Daarbij wil gemeente Aa en Hunze benadrukken

dat het van belang is dat inwoneÍs aan de voorkant worden

meegenomen bij het realiseren van de ambitie uit de stÍategie.

Hieronder gaat gemeente Aa en Hunze speclÍiek in op verschil-

lende onderdelen uit de ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstra-

tegie omdat deze vooÍ gemeente Aa en Hunze aanleiding is om

te reageren.

Gemeente Aa en Hunze zich daar ook voor in-

spannen.

De ontlvikkelinq van nieuwe bossen buiten het NNN

wil de provincie graaq in combinatie met andere func-

ties. Waar deze onovikkeling gewenst is en financieÊ

baar is moet nog verder uitgeweÍkt woÍden. Bij de

uitwerking van deze ambitie worden ook de gemeen-

ten betrokken.

met terrein

Íende organisaties.

gespreken
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06-02 l0tstandl(0minq

DBBS

N.a.v. pagina 7: Deze beleidsnotê is tot stand gekomen in

nauwe samenwerking met boseigenaÍen, geneenten, wateÍ-

schappen en andeíe betokken partijen.

De indÍuk van de gemeente Aa en Hunze is dat de DÍentse Bo-

men- en Bossenstrategie niet door middel van een paÍticipatief

pÍoces tot stand is gekomen. De betrokkenheid vanuit de ge-

meente Aa en Hunze was bepeÍkt. En zoals hierboven aangege-

ven, vinden we hel jammeÍ dat de pÍovincie niet met gemeente

Aa en Hunze heeÍt afgestemd wat de ambitie uit de strategie in

kwalitatieve zin betekent voor de gemeente van gemeente Aa en

Hunze.

Zie reactie 06-01 Geen

06-0J 0ppeÍvlakte bos N.a.v. pagina 7: Op dit moment is de totale oppervlakte bos in

Drenthe 37.323 ha.

Gemeente Aa en Hunze neemt aan dat met bos in dit verband de

luridische definitie van bos wordt bedoeld. En dat hieronder ook

laanbeplantingen, bosjes, houtwallen etc. vallen buiten de be-

bouwde kom Wet Natuurbescherming en groter dan 10 are be-

houdens uitzonderingen.

Deze oppervlakte is gebaseeÍd op de zesde bosstatis-

tiek, dit Íappo( geeft ook de definitie van bos weer.

Geen

06-04 Eosuitbreiding even-

rediq aandeel

N.a,v. pagina 8: Als DÍenthe een evenredig aandeel neemt in

deze ambitie dan betekent dit dat de provincie streeft naar 3.700

hectare bosuitbÍeiding tot 2030.

De provincie Drenthe gaat uit van evenÍedig aandeel in het reali-

seren van de landelijke ambitie. Het is gemeente Aa en Hunze

niet duidelijk waarom u dat doet. Drenthe is eneÍzijds de pÍovin-

cie waarin sinds de jaren '80 van de voÍige eeuw meer dan waar

ook bosuitbÍeiding heeÍt plaats gevonden, Daarmee werd de tra-

ditie van bosaanleg zoals we die kennen uit de jaren vlak voor

en na de 2e wereldooÍlog voortqezet. Deze toename van

Zoals aangegeven brl reactie 06-01 rs de landelrjke

ambitie 10% uitbÍeiding van het bosareaal. Als Dren-

the een evenrediq aandeel neemt in deze ambitie dan

betekent dit dat de pÍovincie streeft naar 3.700 hec-

taÍe bosuitbreiding tot 2030, Deze ambitie en het veÍ-

beteren van de kwaliteit van de bestaande Drentse

bossen is nodig om de Drentse bomen en bossen

goed door te geven aan de volgende geneÍaties. De

ambities staan verder beschreven in de DBBS.

Geen
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OnderweÍp Zienswiize Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBBS

bosaÍeaai heett landschappelijke waaÍden aangetast. Zo zijn de

kenmerkende gÍote stille heidegebieden en uitgestÍekte zandveÍ-

stuivingen nagenoeg verdwenen. Het is daarom de vraag of we

tegen deze achteÍgrond meer bos moeten planten. Uit oogpunt

van C02-vastlegginq zou ook gedacht kunnen worden aan het

ontwikkelen van aquatische milieus/ herstel van veenmoeras, dat

hierin 5 keer eÍfectiever is als bos.

Daarnaast vraagt gemeente Aa en Hunze zich af: Gaat de provin-

cie bij het realiseren van 3.700 ha bos ook uit van een evenre-

dige verdeling van bosaanleq over qemeenten?

De provincie heeft geen onderverdeling gemaakt naar

qemeente.

06,05

nen NNN

N.a.v. pagina 9: HetgÍootste deel van

bosuitbrciding kan gerealiseerd wotden binnen bestaande na-

tuurgebieden en natuurlíjkontvvikkelingsgebíeden en daarmee

dus binnen het NNN.

Bos in Drenthe kenmerkt zich door de aanwezigheid van relicten

van voormalig grondgebruik in het bos. Gemeente Aa en Hunze

denkt daarbrj met name aan landbouwenclaves, onontgonnen

veentjes, heide en zandverstuivingen. Gemeente Aa en Hunze

neemt aan dat de pÍovincie de waarde van deze terreinen res-

pecteert en deÍhalve niet bebost. Gemeente Aa en Hunze wil be-

nadrukken dat niet alleen, het kunnen behalen van de natuur-

doelstellingen hieÍ íelevant is, ook de landschappelljke, cultuur-

historische en geomorfologische waarde zou gemeente Aa en

Hunze inziens meegewogen m0eten worden. Juist de relatieve

kleinschaligheid van bos aÍgewisseld met open terreinen maakt

Drenthe aanÍekkelijk voor toerisme.

ls de ambitie om 2.000 ha bosaanleg binnen de NNN te realise-

ren daarmee reëel?

0p

waaÍ dit planologisch inpasbaaÍ is. Het beleid en zo-

wel de landelijke als decentÍale wet- en regelgeving

geven hiervoor de kadeÍs. Dit betekent onder andere

dat initiatieven die bijdragen aan de ambities en doe-

len uit de Drentse Bomen- en BossenstÍategie worden

beoordeeld in relatie tot de ontlvikkeling van ro-

buuste systemen (natuur, water, landbouw & sociaal-

economisch) en ruimtelijke kwaliteit (DÍentse kern-

kwaliteiten, zorgvuldig ruimtegebruik en leeíomge'

vingskwaliteit). Dit is op meeÍdere plekken beschre-

ven in de DBBS, onder andeÍe de inlelding en hoofd

stuk 4.

Geen
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íJb-0b Bosurtbreidinq bui
ten NNN

N.a.v, pagina 9: Voor hetoverige deel (1.700 ha) n1etgezjcht
worden naar ruimte buiten het NNN. Voor de Íealisat'e van
'1.700 ha bos buiten het NNN wordt vooÍal gedacht aan bomen

buiten bosverband. Bekend is dat de groenstÍuctuur buiten de

NNN ondeÍ druk staat. Veel landschappelijk gÍoen is de laatste

decennia verdwenen. Groen buiten bosverband is kwetsbaar.

Gemeente Aa en Hunze vraagt zich dan ook aí oÍ het verstandig

is om aanplant buiten bosverband te beschouwen als substanti-

eel in het kader van de bossenstrategie. C02 vastlegging in hout

is slechts dan reêel wanneer bosontwikkeling langdurig kan

plaatsvinden.

Zoals ook staat aangegeven in de DBBS nemen we uit

de landelijke bossenstrategie oveÍ dat ook bomen

buiten het bos meetellen in onze bosuitbreidingsop-

gave om de opgave vooÍ de bosuitbreiding te kunnen

realiseren. Daaronder vallen de houtlge landschaps-

elementen zoals houwvallen, heggen en solitaire bo-

men.

Geen

06-07 Tabel 1 N.a.v. pagina 11. fabel I

8ij tabel I mist de verklarende bijschriften langs de x - en y-as.

N.a.v. pagina 11 label I

Bij tabel 1 mist de verklarende bijschriften langs de x

- en y-as. Deze gaan we toevoegen.

Deze zienswijze leidt

tot het toevoegen

van verklarende bij-

schriÍten langs de x

- en y-as bii tabel 1.

x-as is aanleg jaren,

y'as is hectares.

06-08 5oortensamenstel-

ling

N.a.v. pagrna 1E. ln het boslandschap en de natuuÍbossen stu-

ren we niet actief op de soortensamenstelling.

ln natuurlijke boslandschêppen woÍdt gestuuÍd door middel van

begrazingsdruk. Al naar gelang het soort grazer, de begrazings-

druk en het tijdstip van inscharing bestaat een voorkeur voor be-

paalde houtsoonen. Bosbeheerders sturen zo wel degelijk actieí

op de soortensamenstelling.

ln het boslandschap en de natuurbossen stuÍen we

niet actieÍ 0p de sooÍtensamenstellinq. Zoals u aan'

geeft woÍdt doormiddel van begrazing wel de struc-

tuur en de samenstelling van het bos mede bepaald.

Wij zien deze beïnvloeding niet als gevolg van actief

ingrijpen, maar als indlrect gevolg van de beqrazing.

Geen

06-09 txoten N.a.v. pagina 18: We stimuleren de jnvoíming en revitalisering

naar nultifunctionele bossen met subsidies voor expeÍimenten

De pÍovincie ondersteunt het LIFE Klimaat Adaptatie

proiect. HieÍbii woÍden op tvvee locaties 30 hê qrote

Geen

32



Nr- lndieneÍ Nr. Deel

Íeactie

0nderwerp Zienswiize Reactie bevoegd qezaq Gevolgen Dts85

met het toepassen van nieuwe boomsooÍten voor gebruik in

m u lti Í u n cil o n el e boss e n.

West Europa heet een rijke geschiedenis m.b.t. het experimente-

ren met niet inheemse boomsooÍten. Daarbij werd voornamelijk

gelet op producerend vermogen en klimaatbestendigheid. 0n-

derzoek naar bodemgeschiktheid onder de huidige condities zou

gemeente Aa en Hunze inziens aan de selectiecriteria moeten

woÍden toegevoegd. Gemeente Aa en Hunze constateert dat we

ten gevolge van eeÍdere expeÍimenten nu te maken hebben met

een aantal ongewenste exoten die zich niet oÍ nauwelijks effec-

tieí laten bestÍiiden zoals de Ameíikêênse vogelkeÍs en AmeÍi-

kaanse eik. Hoe denkt u onqewenste exoten te weren?

I

proefuelden aangelegd met klimaatbestendige soor-

ten om ervaring op te doen. Hiermee willen we voor-

komen dat sooÍten die we niet kennen en hieÍ niet

thuishoÍen zich hieÍ gaan vestigen, zonder dat we de

effecten en karakteristieken van deze sooÍten kennen.

06-10 Bomensoorten

ren kunnen boom en struiksooften in het bos geplant woden

net snel vefteíend blad en een base stÍooisel die een positieve

invloed op de humusvorning hebben. Voorbeelden hiervan zijn

linde, haagbeuk, zoete kers, boswilg, berk, rutelpopulier, es-

doorn, veldesdoorn, Europese vogelkers, íladderíep, zwarte els,

hazelaar en es.

ls de bodemkwaliteit die genoemde soorten vragen voldoende in

DÍenthe aanwezig om een substantièle bijdrage aan de mitigatie

van verzuring effecten te mogen veÍwachten? DaaÍnaast verwijst

gemeente Aa en Hunze hierbiy ook naar haar Íeactie aanzien van

exoten. Van de esdoorn en de ratelpopulier is bekend dat zij

dooÍ ongewenste (wortel)opslag de ontwikkeling van andere

soorten onmogelijk kunnen maken.

Z0als aangegeven in paragraat 2.i willen we de et-

íecten van verzuring en vermesting in bossen verzach-

ten en daaÍ waar mogelijk de stikstofdepositie ver-

minderen, oa door te experimenteÍen met steenmeel.

We willen bosbodemmonitoÍing opzetten vanuit

de Strategie Bodem en Ondergrond 2021 en

inbreng van soorten die een positieí effect

hebben op de humusvoÍming stimuleren.

De esdoorn en de ratelpopulier kunnen zich gemakke-

lijk uitzaaien en zijn moeiliik te bestÍiiden. Wii zijn

met u van ooÍdeel dat deze soonen met het nodige

beleid moet toegepast woÍden, maaí hieÍ wel thuis-

horen als inheemse boomsoorten.

Geen
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06-1 1 Autochtoon plant-

materiaal

N.a.v. pagina ll: Daarnaast wil de pÍovincie vía het 

'NL 
de aan-

plant van autochtoon plantmateríaal stimuleren op de daarvoor

geschikte locaties.

Eeplantingen buiten bosverband hebben veelal geen pÍoductie-

functie. Daarom lenen zij zlch bij uitstek vooÍ gebruik van au-

tochtoon materiaal. De beschikbaarheid hiervan is echter gering.

Gaat de provincie daar iets aan doen?

De provincie wil via het SNL de aanplant van autoch-

toon plantmateriaal stimuleren op de daarvoor qe-

schlkte locaties. De plantsoenvoorziening is hierbij

een punt van aandacht. De provinciê is in gesprek

met de teÍeinbeheÍende organisaties (TB0's), [and-

schapsbeheer Drenthe en de Eosgroep, hoe we de be-

schikbaarheid van autochtoon plantmateriaal kunnen

veÍgroten.

Geen

06 12 N.a,v. natuuÍonvor-

ming. )ndat ontbossing leidt tot veÍlies van koolstoíopslag en

naatschappelijke onrust gaan we de ontbossing met teÍugweÍ'

kende kracht (vanaf I januari 201/) volledig compenseÍen met

bosaanleg.

Nietalleen bos legt CO2 vast. Ook natuur- niet zijnde bos - kan

dat en soms zelÍs beter dan bos. Waarom dan natuuromvorming

compenseren?

VooÍts vÍaagt qemeente Aa en Hunze zich af wat dit impliceert

voor de toenmalige omvormers: krijgen die alsnog een compen'

satieveÍplichting als bedoeld in de Wet Natuurbescherming?

VooÍ compensatie van verloren bos binnen het NNN w0Ídt ge

zocht naar gronden buiten het NNN, DaaÍmee legt voormalige

omvormlng alsnog een claim op (met name) landbouwgronden,

Gemeente Aa en Hunze heeft dan ook moeite met het met te-

rugwerkende kracht volledig compenseren van bosaanleg. lVlede

gelet op zowel de positie van de omvormer als de agrarische sec-

toÍ. Maakt de ontbossing die met terugwerkende kracht moet

worden gerealiseerd, onderdeel uit van de te ÍealiseÍen 3.700 ha

bos oí vormt dit nog een exÍa opgave bovenop de 3.700 ha?

compensatie zoveel mogelijk buiten het NNN plaats.

Niet elke provincie heeft te maken met bos(ompensa-

tie. Zo houden we voldoende ruimte voor bosuitbrei-

ding binnen het NNN. Ook maken we op die manier

alvast een begin met bosuitbreiding buiten het NNN

en maken we het voor andere partijen aantrekkelijker

om daarop aan te sluiten.

Geen
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06-13 Bosuitbreiding bin-

nen het NNN

N.a.v. pagina 37 NatuuÍnetwerk. Al-

leen locaties waar de huidige vegetatietypen een lage ecolo-

gische verwa(hting hebben, komen in aannetking voor de ont-

wikkeling tot bos. Per saldo noet de bíodiversíteit toenemen.

Gemeente Aa en Hunze neemt aan dat hier gedoeld wordt op

natuurdoeltypen zoals kruidenrijk grasland die als gevolg van on-

gunstige milieufactoÍen niet of pas naar zeer lange tijd tot ont-

wikkeling komen. Bosaanleg op dit type locaties hoeft gemeente

Aa en Hunze inziens niet per deíinitie tot een hogere biodiversi

teit te leiden. lmmers, juist bossen doen eÍ lang over voordat zij

hun volledig ecologisch potentieel bereiken. VooÍts lijkt ge-

meente Aa en Hunze de vaÍiatie in beboste en niet beboste teÊ

reinen, ook als deze laatste minder bio-divers ziin, van grote

waarde voor de biodiversiteit van bijv0oÍbeeld een boswachterij

als geheel. Met name bosranden kunnen een hoge diversiteit

veÍtegenwooÍdigen. 0ok ÍecÍeatief worden open ruimtes als af-

wisseling van gesloten bos vanuit gewaardeerd.

Zoals ook staat aangegeven in paragraaf 4,2 bevin-

den zich binnen bestaande natuurgebieden graslan-

den die zich nauweliiks ecoloqisch ontwikkelen. De

bosuitbreiding binnen het NNN betreft veelal vooÍma-

lige landbouwgronden met een graslandtype met lage

actuele en potentiêle ecologische waarde, waarbij het

ook vanuit landschappelijke, cultuuÍhistoÍische en ge-

omoÍologische waarde veranNvoord is om bos aan te

leggen.

Geen

06"14 Vroegtijdige alstem-

ming gemeente
N.a.v. pagina 38: Daar waar de functie van de grond in het be-

stenmingsplan gewijzigd díent te worden, is het noodzakelijk

dat in een vroEtijdíg stadíun de gemeenten betÍokken zijn.

Dat geldt ook wanneer geen sprake is van een noodzakelijke be

stemmingswi1ziging en bebost kan worden op basis van een om-

gevingsvetgunning, 0ok dan staat gemeente Aa en Hunze voor

afwegingen die om vroegtijdig oveÍleg tussen de gemeente en

initiatiefnemers vraqen.

Het rs rn alle qevallen verstandiq 0m met omwonen-

den, gemeente en andere belanghebbenden overleg

te hebben wanneer je bos wilt aanleggen. l\4aar in

het geval van een bestemmingsplanwiiziging is het

noodzakelijk dit vroegtiidig te doen, omdat een be-

stemmingswijzigingspÍocedure een langdurend proces

is.

Geen

06-l 5 Landgoederen N.a.v. pagina 40: Het beleíd ten aanzien van nieuwe landgoe'

deren zoals beschreven in de Omgevingsvisie 2018 zal vooítge-

zet worden. Dit betekent dat wanneet door initiatief een nieuw

Het landgoederenbeleid is door de Rijksoverheid in

het verleden geïnÍoduceerd als íimulans voor de

bosuitbreiding, ten landgoed moet minimaal 5 ha bos

Geen
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landgoed ontwikkeld woÍdL op een locatie passend binnen het

wetteliik en íuimtelijk kader van de proincie (P)V) en qe-

meente, dit bijdÍaagt aan de bosuitbreidingsdoelstelling.

De landgoedregeling kent een ondeÍgrens van 5 ha bos. ln be-

ginsel is het mogelijk om een landgoed van vele tientallen hecta-

ren te Íangschikken onder de regeling mits 5 ha bos wordt gere-

aliseerd. De regeling maakt bouwen in het buitengebied mogelljk

en is derhalve voor een investeerder aantrekkelijk. Landgoed-wo-

nen per deÍinitie zien als een bijdrage aan de verwezenlijking van

de bossnategie acht gemeente Aa en Hunze een stap te ver.

bevatten, maar is in algemeen aanmeÍkelijk groter

en bevat veelal een veel gÍoteÍe oppervlakte bos. Der-

halve ziet de provincie de aanleg van nieuwe land-

goederen als een goed middel om de bosuitbreiding

te stimuleren. daarnaast woÍdt een architectonisch

aantÍekkelijk landgoed onlruikkeld wat een bijdrage is

aan de cultuurhistorie van de toekomst,

0b-1b Klimaatakkoord

Íesse on de uitstoot van C02 te conpenseren door de aanleg

van bos.

Het doel van het klimaatakkoord is om de C02-uitstoot te Íedu-

ceren en daarmee de opwarming van de aaíde. Compensatie

blijkt door bedrijven gezien te woÍden als een recht op uitstoot,

terwijl de uitstoOt van C02 moet woÍden verminderd. Voorko-

men moet worden dat wordt ingezet op aanleg van bos zonder

een enkele bijdrage aan C02 reductie, Want qrond is schaars.

Het doel van het klimaatakkoord is om de CoruiÈ

stoot te reduceÍen en vast te leggen. De landelijke

doelstelling om 37.000 ha bos aan te leggen komt

vooÍt uit de landelijke doelstelling om C02 vast te leg-

gen ln bos.

Geen

06-17 Groen- blauwe door-
adeÍing

N.a.v. pagina 43: De gezamenlijke ambitíe van de paítners is on
l0o/o gíoen-blauwe dooradering te realiseren in het gehele cul-

tuurlandschap, waarvan 5% houtige elementen.

Gemeente Aa en Hunze gaat er hierbij van uit dat bedoelt wordt,

dat we 5% bovenop de bestaande groen-blauwe dooradering re

aliseren. WànneeÍ 5% van het buitengebied wordt omgevoÍmd

naar beplanting dan komt dat neer op 5 % van ca. 1 5.000 ha

cultuuÍland (bÍuto) is 750 ha bos in het cultuurlandschap. Wan-

neer wordt uitgegaan van een evenredige verdeling van de

Deze zin is afkomstiq uit de landelijke bossenÍrategie

waaÍ het deltapÍogÍamma biodiveÍsiteit woÍdt aange

haald. We nemen uit de landelijke bossenstrategie

over dat ook bomen buiten het bos (onder andere

groen-blauwe dooradering) meetellen in onze bosuit-

breidingsopgave om de opgêve vooÍ de bosuitbÍei-

dinq te kunnen ÍealiseÍen.

Geen
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bosstrategie-opgave oveÍ de DÍentse gemeenten, zouden we al5

Aa en Hunze in het kader van de stÍategie Íuim 300 ha moeten

omvormen naar bos als geheel. Waarvan iets minder dan de helft

buiten de NNN. Hoe veÍhoudt zich dit tot de ambitie van de

groen'blauwe dooradering?

06-18 Voedselbos voedselbos als een land-

bouwkundige activiteit waar bonen en struiken onderdeel van

zijn

Gemeente Aa en Hunze vindt dit gezichtspunt veÍrassend. Bos

heeít als gevolg van haar verschijningsvorm een heel andere im-

pact op de ruimtelijke beleving dan reguliere landbouwgewas-

sen. Daarom wordt in bestemmingsplannen onderscheid ge-

nraa[t in agrarische têèhên en houtàchtigê gewàlJën. Laàtltge.

noemde kunnen slechts woÍden toegestaan als daarvoor een

aanduiding in het bestemmingsplan is opgenomen. De vraag is

of we bijvoorbeeld regulieíe fÍuitteelt, een boomkwekeril, de

aanleg van wijngaarden etc. ook gaan zien als reguliere land-

bouwkundige activiteit. Voorts woÍdt deze vorm van grondge-

bruik gezien als een vorm van agÍoforestry. AgÍofoÍestry is een

bedrijfsmatige activiteit, Gemeente Aa en Hunze heeft de indruk

dat aan voedselbossen een bedrijísmatlge gíondslag ontbreekt.

Gemeente Aa en Hunze ziet hieÍin dan ook geen substantiële bij-

drage aan C02-vastlegging en zullen daarom terughoudend rea"

geren op voorstellen.

Zoals aangegeven in 5.2 een

ruim begrip waar alle voÍmen van landbouw en het

gebruik van bomen en struiken, op een bedÍijfsmatige

manier mee wordt bedoeld. Een hele intensieve vorm

is het voedselbos. Door de opgenomen vtijstelling in

de Provinciale 0mgevingsverordening is het mogelijk

om op landbouwgrond een voedselbos te ontlvikke-

lcn, waarmcc het voedselbos oÍ ondcrc bcplontingcn

de kwalificatie krijgen van tiidelijk bos en 0p teÍmijn,

indien nodig, weer omgevormd kan worden tot meeÍ

Íaditionele landbouwgÍond.

De provincie ziet AgroforestÍy als een kans ten be-

hoeve van de onNvikkeling van onder andere de ver'

groening van de woonomgeving. groen-blauwe door-

adering en overgangsgebieden.

6een

0t NatuuÍlijk per-

500n

0 /-01 Algemeen ln het provinciaal blad van Drenthe is op 25 februaÍi 2022 het

ontwerp DÍentse bomen en bossenstrategie bekend gemaakt.

Hieíonder maakt indiener 07 haar zienswijze kenbaar over deze

0ntwerp stÍategie. Deze zlenswijze haakt in op het gestelde ln

Het is juist dat dat de pÍovincie een kans ziet in de

ontlvikkeling van agÍoforestry ten behoeve van meer

bomen en biodiversiteit in het buitengebied. ln de

DBBS neemt dit onderwerp een bescheiden plek in,

Geen
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hooÍdstuk 5.1 {pagina 46) van de ontwerp bOmen en bossenstÍa-

tegie. Hierin woÍden de ambities beschÍeven rondom de onwvik-

kelingen van AgroÍorestry in Drenthe.

lnhoudelijk wordt slechts één van de Agroforestry vaÍianten be-

noemd in bovengenoemde strategie namelijk voedselbossen.

Daarnaast bepeÍken de ambities zich tot:

- VÍijstelling van de meldings- en herplantingsplicht binnen de

kaders op grond van het POV;

- lncidenteel financieel bijdragen, rndien dit past in de combina-

tie van functies, zonder verder in te gaan op deze functies;

- En uiteraard alleen op plekken waar dit planologisch inpasbaar

is,

ln de beleving van indiener 07 is hier niet zozeer sprake van het

definiëren van ambities, maaÍ van het beperken van belemmerin-

gen en kansen. Ook vindt indiener 07 de ambities te mager, aan

gezien de ontwikkeling van Agroíorestry buiten de provincie

DÍenthe (8rabant, Gelderland en Flevoland) wel daadwerkelijk

tot stand lilkt te komen en de resultaten veelbelovend zijn. Het

wordt dan ook steeds meeÍ gezien als hét kansrijke verdienmo-

del van agrarische ondernemers.

n0g staat,

maar wel de potentie heeÍt zich te ontwikkelen. De

aandacht en de initiatieven nemen toe, daarom on

dersteunt de pÍovincie het project Agroforestry voor

klimaatpositleve zuivel en biodiversiteit d.m.v. een

subsidie, Het is echter voor ons nu nog te vroeg om

hier concreet beleid en ambities voor weer te geven in

de DBBS. Daarbii is het goed om te vermelden dat de

DBBS de ambities op hoofdliinen beschrijft.

lndiener geeft een aantal suggesties in de zienswijze,

Wi gaan graag in gespÍek met indieneÍ op het mo-

ment dat we bezig gaan met het concÍetiseÍen van

het beleid ten aanzien vên AgroÍoÍestry.

01 -02 AgíolorestÍy in een

notendop

AgÍoloÍestry in een notendop

Agroíorestry oÍ boslandbouw is een landbouwsysteem waar bo"

men of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas

of landbouwdieren op eenzelÍde perceel. 8ij een goed werkend

Agroforestry systeem hebben beide componenten een neutrale 0f
positieve invloed op elkaar en worden negatieve lnteÍacties zo-

veel mogelijk vermeden door een weldoordacht ontlverp. Agro-

forestry kan daarnaast ook ecosysteemdiensten leveren zoals

Ter kennisgeving aangenomen fueen
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koolstofopslag, schaduw voor vee, natuuÍlijke medicatie voor vee

of luchtzuivering. De voordelen omvatten zowel ecologische,

economische, landschappelijk als sociale aspecten.

Landeli.ik beleid

ln opdÍacht van het ministeíie van LNV heeÍt de WUR (proÍ. dr.

M.M. Bakker) in 2020 een visie ontwikkeld als basis vooÍ vige-

rend LNV beleid inzake zonering van landbouwgebied, Vanuit

die zonering omvat de pÍovincie DÍenthe met name zone B (en

C) landbouwgrond, Essentieel daarbij is dat gebieden in deze zo-

nes worden beschouwd als gebieden waarbij de omstandighe-

den voor de landbouw beperkend zijn en moeten worden geïnte-

greerd met ander functies in het gebied zoals landschap, natuur,

recreotie en wonen (lone 0) don wcl foric oonpolcndc opgovcn

zoals reductie stikstofemissie en bodemdaling (zone C).

Juist AgÍoforestry is dan een landbouwmethode die past binnen

deze zones. Veelqehoorde bezwaren als niet Íenderend en me-

(hanisatie in een combinatiecultuur van eenjarigen en meerjari

gen is eÍg lastig en zijn van technische aard. Ja, de mechanisatie

is ingewikkelder. Echter, de ontrivikkeling van robots en aanpas-

sing van de strokenbreedte op de machines maken grote stap-

pen op dit moment. Ja. het Íenderen is ingewikkelder, met name

de 1e investeringen kunnen een belemmering voÍmen. Het is

echter ook gebleken dat de opbrengsten uiteindelijk aanzienlijk

hoger kunnen zijn en het voor de landbouw een goed verdien-

iltuuet Mil zllil, tzte puuil(duc vt)re up rdrruuuuw vrur, ur,

M.M. Bakker)

Zie reactie 07-01 Geen

0/-04 EuÍopees beleid Europees beleid Zie reactie 07-01 Geen
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Helaas zrjn er een aantal andere belemmeÍngen die niet nodig

zijn en een meer tradltionele wiize van landbouw in stand hou-

den op turopees niveau. Er zijn al veie belemmerinqen weggeno-

men en besluiten aangenomen, echter de subsidiestructuur is

nog niet gewijzigd. De lopende ontwikkelingen binnen Europa

met de GÍeen Deal van de heer TimmeÍmans luidt echter wel een

koerswiiziging in ten gunste van kringlooplandbouw en Agrofo-

Íestry.

mogelijk

heden

Provinciale mogelijkheden

Overschakelen op Agroforeslry vraagt om aanpassingen in het

denken over landbouw en de regelgeving Íondom teelt en Iand-

bouwbeleid. Maar vooral staat regelgeving Agroíorestry n0 nog

in de weg. ln uw ontweÍp stÍategie wordt slechts één van deze

regels aangepast (meldings- en heÍplantplicht). Dat is wat indie-

ner 07 betreft te weinig. AndeÍe weÈ en regelgeving, denk aan

bestemmingsplannen, zou juist in her verlengde van de visie van

LNV over de zoneÍing van landbouwgebieden moeten staan en

de basis moeten vormen voor AgroforestÍy in grote delen van

Drenthe.

Daarnaast blijkt AgÍoforestry pÍima aan te sluiten bij vigerend

Drents beleid op de gebieden van natuur en lnnovatle. Ten aan-

zien van dat laatste, hieÍonder een citaat uit het Drentse lnnova-

tie en kennis ecosysteem in beeld 'Slim, groen met impaci':

Duurzame landbouw, met gesloten fuinglopen op bedrijís- en re-

gíonaal niveau en het ontwikkelen van meer toegevoegde

waarde in de keten zijn de uitdagingen v\ot de Drcntse en nooÍ-

delijke landbouw. De'boer van morgen' is veel meer data gedrc-

ven, zet modeme landbouwmethoden en -technieken ín en

Zie reactie 07-01 Geen
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maakt gebruik van nieuwe technologie zoals robots en dÍones. ln

onze innovatieve landbouw expeilmenten proberen we nieuwe

gewassen uit en zet nieuwe methoden in zoals strokenbouw, ge-

bruíken natuurlijke bestriidingsmiddelen en doen veel gerichtere

interveniles (predsielandbouwl Korton, duurzame oplossingen

en korte regionale ketens verbínden zíj aan Íendenent en uitein-

delijk betaalbaar duurzaam voedsel voor ons allen.

Voor de goede orde, de gehanteeÍde term stÍokenbouw is een

van de wezenlijke pijlers waarop Agroforestry is gebaseerd, Het

is mooi om te zien dat DÍents innovatiebeleid

Agroforestry pÍomoot. Het is echteÍ jammer dat deze promotie

nog niet woÍdt ondersteund door duidelijke ambities en stimule-

ringsmogelijkheden in de bomen en bossen strategie,

07-06 Aanvullende maatÍ€-
gelen

Aanvullende maatÍegelen

0m de promotie van Agroíorestry daadwerkeliJk invulling te ge-

ven is indieneÍ 07 tot de volgende zienswijze gekomen en vraagt

indiener 07 Gedeputeerde Staten te ovenruegen onderstaande

punten in de bomen en bossen stÍategie op te nemen:

1. Actief beleld om te komen tot meer ontlvikkeling van AgroÍo-

restry in de provincie Drenthe.

2, Stimuleíen, ondersteunen en middelen beschikbaar stellen

voor agrarische ondernemers, om bij de ontwikkelingen aan te

kunnen haken van landelijke voorbeelden van AgrofoÍestry (Bra-

bant, Gelderland en Flevoland). Daarbij mogelijkheden bieden in
À^+ L.,^^^^ -^^.1.,;+^^ aii ^^t^,.1^.,-i^^.-^r.,^).^^,,aa. ^^ ÀAA.

agrarische ondernemeÍs om AgÍoÍorestry te kunnen exploiteÍen.

3. Opstellen van nieuwe kaders voor ontwikkeling van bestem-

mingsplannen in de B- en C zones, geÍicht op toepassing van

Geen
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waar naar met gewas'

sen, wateÍ en/oÍ extensieve veeteelt.

4. Gezien de omvang van de B- en C-zones in Drenthe te sturen

op minimaal 25% van deze gebieden te bebouwen met Agrofo-

Íestry als een plus op de bestaande plannen voor bosuitbreiding

in 2030.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of op-

merkingen hebben dan verneemt indiener 07 dat natuurlijk

graag. Vanzelfsprekend verzoekt indiener 07 u deze zienswijze te

veÍtalen naar een aangepaste strategie. Ook zijn ln de zienswijze

nog enkele links opgenomen naar extra informatie over agrofo-

restry.

OE NMt mede na,
mens HDL en

NM

08-01 Algemeen GÍaag geven NMF mede namens HDL en NM hun zienswijze op

de ontwerp DÍentse Bomen- en Bossenstrategie. Als natuur- en

milieuorganisaties hebben NMF mede namens HDL en NM via de

ambteluke CLG inbÍeng geleveÍd bij het opstellen van de Drentse

Bomen- en EossenstÍategie. Nl\4F mede namens HDL en Nlvl

hebben het proces als prettig ervaren en ondersteunen dan ook

de Bomen- en BossenstÍategie die nu vooÍligt. Wel zijn eí drie

aandachtspunten die NMF mede namens HDL en NM graag on-

deÍ uw aandacht willen brengen, te weten de bosuitbreiding bin-

nen de opgave nieuwe natuur, bosuitbreiding buiten het NNN en

behoud, herstel en veÍsterkinq van het DÍents Goud.

Ter kennisgeving aangenomen Geen

08-02 Bosuitbreiding bin-

nen de opgave

nieuwe natuur

Bosuitbreiding binnen de opgave nieuwe natuuÍ

De provincie heeft de ambitie om 1.200 hectaÍe bos in natuur'

ontwikkelingsgebieden te Íealiseren.

AIs DÍenthe een evenredrg aandeel neemt rn de lan-

delijke ambitie dan betekent dit dat de pÍovincie

streeít naar 3.700 hectaÍe bosuitbÍeiding tot 2030.

De ambitie is om dit ondeÍ andeÍe te realiseren met

Geen
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NMF mede namens HDL en NM onderschÍiiven dat hetvoorde

hand liqt om op een deel van de qronden voor nieuwe natuur

bos aan te planten oÍ om spontane bosontvvikkeling te stimule-

ren, bijvoorbeeld in de bovenlopen en brongebieden van beekda-

len. [/aar het realiseren van 1.200 hectare bos binnen de res-

tanttaak-stelling nieuwe natuur vinden NMF mede namens HDL

en NlVl wel erg foÍs. Het kan haast niet andeÍs dan dat deze am-

bitie een spanningsveld gaat opleveren met de natuurdoelen die

voor gebieden zijn vastgesteld.

1.200 hectare bos binnen de opgave nieuwe natuur.

Zoals aangegeven in paragraaÍ 4.3 zien wij kansen

binnen de opgave van bijna 6.000 hectare nog in te

Íichten nieuwe natuuÍ. Vanuit ecologische potenties

ligt het voor de hand om ook daaÍ bos aan te planten

of spontane bosontwikkeling te stimuleren. Uiteraard

rekening houdend met de vastgestelde natuurdoelen

en ook andere belangen als cultuurhistorie, aardkun

dlg, archeologie etc.

ten NNN De provincie heeft de ambitie om 1.700 hectare bos met andere

partijen buiten het Natuurnetlverk Nederland (NNN) te ontwik'

kelen en ziet deze ambitie als een inspanningsveÍplichting. De

provincie wil hierbij zoeken naaÍ het combineren van bosuitbrei'

ding metandereíuncties. NMF mede namens HDLen NM delen

uw visie dat de uitbreiding van bos of houtige landschapsele-

menten buiten het NNN goed te combineren Ís met het realise-

ren van andere doelstellingen op het vlak van onder meer kli'

maat, water, stikstof en woningbouw, zeker in de overgangsge-

bieden. Wel zijn NMF mede namens HDL en NM van mening dat

u een te aíwachtende houding aanneemt dOor maatschappelijke

paítijen uit te nodigen met voorstellen te komen. wat Nl\íF

mede namens HDL en NM betreft zou de pÍovincie hier meer re-

gie in moeten nemen, ln de CLG van 24 iuni 2021 is aangegeven

door de regiomanager van Natuurmonumenten dat het in dit ka'

der goed zou zijn, wanneer de provincie een Íealisatie-sÍategie

plan voor de bosuitbrelding buiten het NNN opíeh.

De een m0et

spelen in het proces van het combineÍen van functies.

De provincie wil de ambitie van de bosuitbreiding

combineren met de doelstellingen vanuit klimaêt,

stikstof, ProgÍamma Natuur en mogelijke nieuwe op-

gave voor Kader richtliin WateÍ (KRW)Wii zien kan'

sen in de overgangsgebieden en willen met verschil-

lende partijen de komende jaren plannen maken vooÍ

bosaanleg. De DBBS beschrijft de ambities 0p hoofd-

lijnen, veÍdere uitweÍking vindt de komende jaÍen

plaats.

Geen
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08-04 Behoud, herstel en

versterking Drents

Goud

Eehoud, heÍstel en versterking Drents 6oud

Kleinschalige landschapselementen in het Drentse landschap, zo-

als houtwallen, singels, esbosjes en poelen zijn van gÍote beteke-

nis voor Drenthe. Het is het DÍents Goud. ln de ontwerp Bomen-

en Bossenstrategie constateeft u terecht dat de laatste decennia

veel houtige landschapselementen zijn verdwenen oÍ in kwaliteit

afnemen. NMF mede namens HDL en NM ondersteunen uw

ambitie om invulling te geven aan veÍsterkinq van de groen-

blauwe dooradering, onder meer door daarvoor een landschaps-

ont\ivikkelingsschets met toe te passen versterkingsprincipes op

te stellen. NMF mede namens HDL en Nl\4 geven daar gÍaag

mede invulling aan en wat NMF mede namens HDL en Nlvl be-

tÍeft voÍmt het landschappelijk kader dat bureau LAOS in Fries-

land heeít opgesteld daarvoor een voorbeeld.

Zoals WE

mende jaren op verschillende manieren het DÍents

goud behouden, herstellen en versterken. Oit willen

we doen op verschillende manieren zoals het samen

oppakken met gemeenten, in kleinere samenwer-

kingsverbanden en op welke wijze invulling kan wor-

den gegeven aan een subsidieregeling vooÍ de hou-

tige landschapselementen, Een goed voorbeeld is het

pÍogÍamma BoeÍ Eurger NatuuÍ Drenthe waar we al

werken aan het verbeteren van de groen-blauwe

dooradering.

5.1 Geen

08-05 Waardering namenS en u met

gemeenten een strategie wilt ontwikkelen om houtige land-

schapselementen goed te beschermen en deze bescherming ook

te handhaven. Wel vragen NMI mede namens HDL en NM om

zowel de beschermingsstrategie als de landschapsontwikkelings-

schets vooÍtvarend op te pakken om bestaande landschapsele-

menten in zowel kwalitatref als kwantitatief opzicht te versteF

ken. De landschapselementen in Drenthe staan nog steeds onder

druk. Bovendien zijn er nu kansen voor herstel van landschaps-

elementen, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het programma

Boer Burger Natuur Drenthe, en bestaat eÍin dit kader behoeíte

aan inspiratle.

een middel om

op het schaalniveau van de ruimtelijke structuuÍ van

de provincie uitspÍaken te kunnen doen oveÍ de na te

streven Íuimteliiklandschappelijke kwaliteit van Dren

the.

Recent hebben, in opdÍacht van de Provincie, de on-

derzoekers Henk van Blerck en Luuk Keunen de land-

schapsplannen van de Drentse jonge heideontgin'

ningen, ruilverkavelingen en post 65 landschappen

(jonge landschappen na 1965) onderzocht.

Daaíuit komt eveneens de dÍingende aanbeveling in

het landschap van Drenthe de Drentse landschaps-

plannen als inspirerend uitgangspunt te nemen en de

aanpak van de toenmalige landschapsplannen door te

veÍtalen en opnieuw te veÍsterken in aansluiting 0p

Geen
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de actuele opqaven in het landschap, waaÍonder de

bossenstrategle. Hiertoe wordt een webviewer met de

digitale kaaÍten van de ondeÍzoeksÍesultaten beschik-

baar gesteld, waarin deze jonge laag landschapsge'

schiedenis vooÍ een ieder raadpleegbaar wordt,

De landschapsontwikkelingsschets zal dat ondeÍzoek

tevens als inspiÍatiebron nemen.

ln de nieuwe collegepeÍiode zal gestart worden met

de landschapsontwikkelingsschets als één van de

bouwstenen voor de nieuwe 0mqevinqsvisie.

09 Gemeente

Meppel

09-01 Algemeen U heelt 0p 15 lebÍuafl 20ll het UntlveÍp DÍentse Bomen- en

Bossenstrategie ter inzage gelegd. Deze heeÍt gemeente Meppel

met belangstelling gelezen. ln het proces om te komen tot deze

strategie heeÍt gemeente Meppel op verschillende momenten

haar inbreng kunnen leveren. Toch wil gemeente Meppel nog

graag gebruik maken van de mogelijkheid om te ÍeageÍen op de

strategie die nu ter inzage ligt,

Gemeente Meppel heeft met betÍekking tot het 0ntlveÍp Bo-

men- en BossenstÍategie de volgende opmerkingen:

Ter kennisqevinq aanqenomen Geen

09-02 I .100 binnen de op
gave Nieuwe natuur

! 4.3 1.200 ha binnen de opgave Nieuwe NatuuÍ

De middelen voor kleinere pÍojecten worden gezocht binnen het

5NL, waarin grondeigenaren subsidie aan kunnen vÍagen. Ge-

meente Meppel roept u op 0m tê borgen dat er ook voldoende

ruimte binnen het SNL aanwezig is om een optimaal subsidie

verlenende rol te kunnen aannemen.

Deze opgave v0rmt een 0nderdeel van de atspraken

van het Natuurpact en zijn dus onderdeel van de op-

gave nieuwe natuuÍ en is dus onderdeel van ons Pro-

gramma Natuurlijk Platteland.

Geen
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09-03 1.700 ha buiten
NNN

NNN

Ondanks dat gemeente lleppel een relatief kleine gemeente is

in afmeting, zietgemeente Meppel wel kansen. Tegelijkertiid

qebeuÍt er ook al veel en zit gemeente Meppel en haar inwoners

niet stil. ln lopende processen. zoals Noord lV, de Ventedelij'

kingsopgave en de Omgevingsvisie, laat gemeente lvleppel ook

de Meppeler samenlevinq nog aan het wooÍd. Dat vraagt om

zorgvuldigheid. Gemeente Meppel verkent qÍaag samen met u

de kansen en mogelljkheden. Gemeente Meppel is daarbij wel

benieuwd wat de genoemde inspanningsverplichting inhoudt en

ziet daar graag een toelichting op.

De ls1 van

areaal, Als Drenthe een evenredig aandeel neemt in

deze ambitie dan betekent dit dat de pÍovincie stÍeeft

naêr 3.700 hectaÍe bosuitbreiding tot 2030. We heb"

ben onder andere de ambitie om L700 hectare te Íe'

aliseren buiten het NNN. De inspanningsveÍplichting

houdt in dat de pÍovincie met andere partijen aan het

weÍk gaat om plannen te maken voor deze bosuitbrei-

ding. GÍaag willen wli met u de kansen en mogelijk-

heden verkennen voor de ontlvikkeling van nieuw bos

en houtige landschapselementen in combinatie met

de Verstedelijkingsopqave.

Gêen

09-04 Drents 5 5.1 Drents

lvlet name in de huidige 'witte gebieden' in de gemeente van ge-

meente Meppel bemerkt zij een toegenomen aandacht en eneÍ-

gie bij grondeigenaren voor behoud en herstel van

landschapselementen en leefgebieden in agraÍis(h gebied, de zo-

genoemde groenblauwe dooÍadering. Het Streef- en actieplan

van de Gebiedscoóperatle Zuidwest Drenthe getuigt hieÍvan. 0m

deze energie vast te houden is het essentieel dat er een meerja

Íenperspectieí is. Verbreding van de begrenzingen van het Agra'

íisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is daaÍbij hard nodig.

Echter heeft gemeente Meppel zorgen oveÍ de bepeÍkte midde-

len voor het ANLb. Gemeente Meppel vraagt u de middelen na-

venant te laten gÍoeien bij aanpassing van de begÍenzing, VeÍder

bieden gebiedsontwikkelingen, zoals Noord lV, wellicht koppel'

kansen om de groenblauwe dooradering te versterken, Ge-

meente Meppel ziet de genoemde landschapsontwikkelings-

schets daarbij als een waardevol hulpmiddel.

De laren we op mante-

ren het Drents goud, behouden, heÍstellen en veÍster'

ken. Zoals ook in paragraaf 5.1 van de DBBS is be-

schreven gaan wij ondeÍ andeÍe in gespÍek met ge-

meenten om de handhaving van landschapselemen-

ten te veÍbeteÍen. Ook ziin er extÍa middelen vrijge-

maakt vooÍ stÍeekbeheer vanaf 202 1. Verder geven

we via plan boom een bijdrage met als doel de

groene blauwe dooradering te veÍsterken. VooÍ wêt

betreít de veÍbÍeding van de begrenzlng Anlb valt dit

onder het NatuuÍbeheerplan en niet onder de DBBS.

Geen
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09-05 en

steden
! 5.3 Bomen in en Íond steden en doÍpen

Gemeente Meppel deelt de ambitie om steden en dorpen te ver-

groenen. ln het kadeÍ van opgaves voor biodiversiteit en klimaat'

adaptatie liggen er ook zeker kansen. Het gaat hierbij niet alleen

om de ambitie om te planten maar ook om goed te beheren. Ge-

meente Meppel kan dit als gemeente echter niet alleen en ziet

dit als een gezamenlijk opgave. Gemeente Meppel is benieuwd

hoe de provincie hierin haar stimuleÍende Íol ziet.

De provincie wil via plan Eoom bijdragen aan het ver'

gÍoenen van dorpen en steden. zoals staat vermeld in

paragraaÍ 5,'l veÍkent de pÍovincie op welke wijze in-

vulling kan worden gegeven aan een subsidieregeling

voor de houtige landschapselementen. De provincie

ziet het echter niet als haar taak om beheer van b0-

men binnen de bebouwde kom en lanqs (vaaÍ) wegen

waar gemeenten en/Of waterschappen eigenaar van

zijn te financieren, behalve in die gevallen waarbij de

provincie zelf eigenaar is van deze bomen.

Geen

09-0b Boomleestdag ! 5.4 Boomleestdag

Al jaren geeft gemeente Meppel alle basisscholen in Meppel de

gelegenheid om deel te nemen aan de Boomíeestdag. De meeste

scholen maken daar ook gebruik van. Gemeente Meppel geeft

invulling aan de Eoomfeestdag door een Natuurspeurtocht te or'

ganiseren.

Gemeente Meppel heeÍt voor deze invulling gekozen, omdat het

jaarlijks planten van boÍnen dooÍ een gÍote groep leerlingen op

één moment geen realistische ambitie voor een qua oppeívlakte

kleine gemeente als Meppel is. Gemeente lvleppel kijkt wel naar

mogelijkheden om scholen aan te laten haken bij activiterten, zo-

als het aanleggen van een Tiny torest.

met gemeenten in overleg over de

verdere ontwikkeling van de boomfeestdag. De door

u gekozen opzet kan daarin een goede bijdrage zijn.

09 07 Gemeenschappelijk

landbouw Beleid
5 5.5. Gemeenschappeliik Landbouw Beleid (GLB)

Het op waarde zetten van (houtige) landschapselementen ziet

gemeente Meppel als een belangrijke stap naar behoud en be-

vordering. Het draagvlak wordt daarmee vergroot. Ér bestaat

De voorgesteldc wijzigingcn van hct GLB mct ccosy5

teemdiensten en het feit dat de gronden onder de

landschapselementen mee kunnen tellen vooÍ de ba-

sisberekening, zijn mogelijk onvoldoende voor de

Goon
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echter een risico dat de middelen binnen het GLB te bepeÍkend

zijn oÍ dat agrariërs binnen de eco+egeling niet voor de houtige

elementen kiezen. Gemeente Meppel is benieuwd oÍ u nog ver-

dere instÍumenten ziet, mocht het GLB zijn uitweÍkinq missen.

totale beheeÍkosten. Hoe dit zach ontwikkelt en ol er

andere Íinanciering noodzakelijk is, dient ondeÍzocht

te worden, zoals ook staat vermeld in de DBBS.

09-08 Plan Boom 5 5.6 Plan Boom

Er zijn veel initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van

gÍoen, biodiversiteit en klimaat. Gemeente Meppel adviseert om

de stimulerende rol niet te bepeÍken tot Plan Boom, maar om

deze ambitie breder in te steken en aan te haken bij initiatieven

die vanuit andere hoeken komen.

N8: een coíectie voor blz. 55: Íinanciering niet vanuit Boer BuF

qeÍ NatuuÍ Drenthe, maar vanuit Plan Boom.

Plan Boom is een mool initiatiel voor het aanplanten

van bomen en planten. Zoals ook staat beschreven in

hoofdstuk 5 verkennen wij ook andere mogelijkhe'

den.

Wat betreft de conectie deze woÍdt niet overgeno-

men. Plan Boom w0rdt gefinancierd uit het pro-

gÍamma Boer BuÍger Natuur Drenthe.

Geen

09-09 tigen bomenbe-

stand
5 5.7 Eigen bomenbestand

De ambitie om het eigen bomenbestand op peil te houden is hel,

der. Behoud van bomen en zoeken naar alteÍnatieve oplossingen

voor kap heeft daarbij de voorkeur van gemeente Meppel . Daar-

naast gaat het gemeente Meppel inziens ook om de waarde en

kwaliteiten van gekapte volgroeide bomen, Gemeente Meppel

vÍaagt daaÍom om een proactieve benadering in tljd en aantal

bomen, met een íuimere compensatle dan 1:1 en uitgaande van

behoud van kroonvolume.

DaaÍ waaÍ u kansen ziet in de combinatie van bos-

aanleg en woningbouwopgave, zoekt de provincie

graag met u naar gepaste oplossingen.

De pÍovincie ziet het echteÍ niet als haaÍ taak om be-

heer van bomen binnen de bebouwde kom en langs

(vaar) wegen waar gemeenten en/oí waterschappen

eigenaar van zijn te {inancieÍen, behalve in die geval-

len waarbij de provincie zelf eigenaaÍ is van deze bo-

men.

Geen

09-10 Afsluiting Gemeente Meppel hoopt met haar reactie een positieve bijdrage

te hebben geleverd aan de Drentse Bomen- en Bossenstrategie

en ziet uit naar het vormgeven van gezamenlijke ambities.

Ter kennisgevinq aangenomen Geen
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10 Staatsbosbe-

heer

'r0-01 Algemeen HieÍbij geett Staatsbosbeheeí u graag haar zienswijze op de ont-

werp Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Staatsbosbeheer is

via de (ambtelijke) CLG betrokken bij het opstellen van de

Drentse Bomen- en BossenstÍategie en heeÍt daar haar inbreng

kunnen leveren. Staatsbosbeheer ondersteunt dan ook de Bo-

men- en Bossenstrategie die nu voorligt, Twee punten wil Staats-

bosbeheer toch noq onder uw aandacht brengen, de bosuitbrei-

dlng buiten het NNN en behoud, herstel en versterking van land-

schapselementen.

TeÍ kennisgeving aangenomen Geen

't0-02 BosuitbÍeiding buÊ

ten NNN

ln de strategie heett de pÍovincie de ambitie opgenomen om

1.700 ha bos buiten het NatuurnetweÍk Nederland (NNN) te ont-

wikkelen. U ziet deze ambitie als een inspanningsverplichting en

u zoekt daaÍbij naaÍ een combinatie van bosuitbreiding met an-

der€ Íuncties. Staatsbosbeheer deelt uw visie dat de uitbÍeiding

van bos of landschapselementen met bomen buiten het NNN

goed te combineren is met het Íealiseren van andere doelstellin-

gen op het vlak van onder meer klimaat, water, stikstoÍ en wo-

ningbouw, zeker in de overgangsgebieden. Dit vraagt echteÍ wel

regie en een trekkende kracht. Staatsbosbeheer wil de provlncle

adviseren om een Íealisatieplan op te stellen vooÍ bosuitbreiding

buiten het NNN. Speciale aandacht behoeft de ruimtelijke kant

van bosuitbreiding en de verantwoordelijkheid van de gemeen-

ten hierin.

De provincie ondeÍs(hrijtt dat zij een actieve rol moet

spelen in het proces van het combineÍen van functies.

De provincie wil de ambitie van de bosuitbreiding

combineren met de doelstellingen vanuit klimaat,

stikstof, PÍogÍammà Natuur en mogelijke nieuwe op-

gave voor Kader richtlijn WateÍ (KRW) Wij zien kan'

sen in de overgangsgebieden en willen met verschil-

lende partijen de komende jaren plannen maken voor

bosaanleg. De DBBS beschÍijÍt de ambities op hoofd-

lijnen, verdeÍe uitweÍking vindt de komende jaren

plaats.

Geen

1 0-03 Drents Goud Landschapselementen in het DÍentse landschap, zoals houtwal-

len, singels, esbosjes en poelen zijn von grote betekenis voor het

landschap en de biodiversiteit van Drenthe. ln de onNverp Bo-

men- en Bossenstrategie constateert u teÍêcht dat de laatste de-

cennia veel houtige landschapselementen zijn verdwenen o{ in

Zoals beschÍeven in paÍagraal 5. I willen we de ko-

mcndc jorcn op vcrschillend0 manioÍ0n het Drent5

goud behouden, herstellen en versteÍken. Dit willen

we doen op verschillende manieÍen zoals het samen

oppakken met gemeenten, in kleinere

Geen

49



NT lndieneÍ Ní. Deel

Íeactie

0ndeÍweÍp Zienswiize Reactie bevoegd gezag Gevolgen DBBS

kwallteit zijn afgenomen. Staatsbosbeheer ondersteunt uw am-

bitie om de groen-blauwe dooÍadeÍing te veÍsteíken.

SamenweÍking met de qemeenten op het gebied van bescher-

ming en handhaving acht Staatsbosbeheer van groot belanq. Bii

de uiwoering van het pÍogrammà Boer Burger NatuuÍ DÍenthe

ontstaan er kansen vooÍ aanleq en herstel van landschapsele-

menten. Het beheer van huidige landschapselementen buiten het

NNN is nu niet gedekt vanuit het SNL. FinancieÍing van het be-

heer is onmisbaar voor het in stand houden van de houtige land-

schapselementen.

samenwerkingsverbanden en 0p welke wijze invullinq

kan worden gegeven aan een subsidieregeling voor

de houtige landschapselementen. Een goed voorbeeld

is het pÍogÍamma Eoer Burger Natuur Drenthe waaÍ

we al werken aan het verbeteren van de groen'

blauwe dooradering,

't{J-04 Alslutting Als u nog vragen hebt dên kunt u contact opnemen met Staats-

bosbeheer.

Ter kennisgeving aangenomen Geen

't'l Gemeente

Noordenveld

I 1-01 Alqemeen ln uw vergadeÍing van 25 januari 2022 stelde u de ontwerp Bo-

men- en BossenstÍategie vast, waarna u gemeente Noordenveld

de mogelijkheid biedt haar zienswijze hierop te geven. ln deze

brieÍ vindt u de zienswijze van gemeente Noordenveld.

TeÍ kennisgeving aangenomen Geen

11-02 Spanningsveld Gemeente Noordenveld ziet een spanningsveld tussen de aan-

plant van bos en de karakteristieken van cultuurhistoÍisch wêaÍ-

devolle landschappen in haar gemeente

De door u gestelde ambitles om de biodlveísiteit te vergroten, de

bossen klimaatadaptieÍ te maken en C02 vast te leggen, zijn

doelstellingen die gemeente Noordenveld in haar gemeente ook

hebben beschreven en ondersteunen.

Gemeente Noordenveld heeft echter ook veel cultuurhistorisch

waardevolle landschappen, waarvan de ruimtelijke karakteÍistie-

ken zijn vastgelegd in de Noordenveldse Kwaliteitsgids. Een van

Wii delen met u de waardering voor cultuurhistorie,

archeologie, aardkundige waarden en landschap bin-

nen bossen en hebben dit op meerdere plekken be-

srhreven in onder andere paraqraaf 1.3.

Voor de bosuitbÍeidingsopgave geldt dat er een deel

gerealiseerd kan worden binnen het NNN, VooÍ het

overige deel geldt dat gezocht moet worden naaÍ

ruimte buiten het NNN. De bosuitbreiding kan uitetr

aard alleen op plekken waar dit planologisch inpas'

baar is. Het beleid en zowel de landelijke als

Geen
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deze kaÍakteÍistieke is openheid, zoals deze in de essen, beekda-

len, heidevelden en de Koloniën van Weldadigheid teÍug te vin'

den is. Bosaanplant is in deze gebieden in strljd met de cultuur-

histoÍische kaÍakteÍistieken van het gebied.

decentÍale wet- en regelgeving geven hieívooí de ka-

deÍs. Dit betekent ondeÍ andere dat initiatieven die

bijdragen aan de ambities en doelen uit de DBBS wor

den beoordeeld in relatie tot de ontwikkelinq van ro-

buuste systemen (natuur, water, landbouw & sociaal

economisch) en Íuimtelljke kwaliteit (Drentse kern-

kwaliteiten, zorgvuldig ruimtegebÍuik en leefomge-

vingskwaliteit). Dit is op meerdere plekken beschre-

ven in de DBBS, onder andere in de inleiding en

hoofdstuk 4.

1 1.03 DaaÍnaast wilt u AgÍoiorestry toestaan. Deze wijze van bosbouw

hee{t aanzienlijke gevolgen voor het landschap zowel tijdens het

planten als het oogsten. Gemeente Noordenveld vÍaagt u in de

Drentse Bomen- en Bossenstrategie aan te geven hoe u omgaat

met dit spanningsveld.

De provincie heeft de ambitie dat Agroforestry ont-

wikkeld woÍdt t.b.v. vergroening woonomgeving,

groen blauwe dooradering en in overgangsgebieden.

Uiteraard alleen bp de plekken waar dit planologisch

inpasbaar is zoals staat aangegeven in de DBBS. Dit

betekent dus ook dat ondeÍ andeÍe het bestemmings-

plan van uw qemeente randvoorwaardelijk is, In di-

verse gemeenten in DÍenthe zijn inmiddels voorbeel-

den van voedselbossen binnen een agrarlsche be-

stemming. AgrofoÍestÍy staat nog in de kinderschoe-

nen.

Geen

1 l-04 MultiÍunctionele
bossen

Gemeente NooÍdenveld vraagt u om aanpassingen aan de ka-

ders voor multifunctionele bossen om het àÍeaal Natuurbos te

verqÍoten

U definieert nagenoeg alle Noordenveldse bossen als multifuncti-

onele bossen. Hiermee zijn de gevolgen van de DÍentse Bomen-

en Bossenstrateqie op dit onderdeel voor Noordenveld groot. Re-

creanten en inwoners kiezen de bosrljke omgeving van haar

Zoals ook staat aangegeven in pêÍagraaf 3.5 heeft de

provincie de ambitie om de indeling op de bosfunctie-

kaart na te stÍeven en wil deze kaart gebruiken als

leidraad voor de invulling van de bostuncties. l\/et

multilunctionele bossen wordt er een gezond, gevari-

eerd en vitaal bos gerealiseerd. Multifunctionele bos-

sen worden beheerd om een evenwichtige

Geen
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gemeente bewust als woonplaats oí vakantieverblijf. Gemeente

Noordenveld wil deze groene omgeving voor hen waarborgen.

Met de strategie zoals deze er nu ligt, wijkt u af van de Doelstel-

ling Landelijke Eossenstrategie om de biodiversiteit te veÍgroten.

Hoewel gemeente Noordenveld het financieel belang van hout-

oogst voor de boseigenaren begÍijpt, ziet gemeente Noordenveld

graag aangepaste kaders voor het kappen en ontwikkelen van

multifunctioneel bos om biodiversiteit, natuuMaarden en meeí

maatschappelijk draagvlak bij haar inwoners te bevoÍderen. HieÍ-

bii valt te denken aan gefaseerd kappen, herplant per bodem-

type van streekeigen boomsoorten en het beÍekken van haar in-

woners bij besluiten vooÍ gÍootschalige kap. DaaÍnaast creèert

grootschalige houtoogst onveilige situaties voor haar inwoners

bij storm. Gemeente NoOrdenveld ziet gÍaag teÍug in de DÍentse

Eomen- en BossenstÍategie hoe u de biodiveÍsiteit en natuur-

waarden in haar gemeente bevordeÍt en hoe haar inwoners wor
den betrokken bij grootschaliqe kap.

onhvikkeling van de bossen te kriigen met als doel:

een aantrekkelijk bosbeeld voor recreatie, een (hoge)

bijdrage aan de houtoogst én meeÍ biodiversiteit.

GÍoots(halige kap in bossen is geen doel op zich

maar kan een middel zijn om de kwaliteit van het bos

te vergroten.

De meldingen van voorgenomen velling worden door

de provincie beoordeeld op de efÍecten die dit heeft

vooÍ de kwaliteiten t.a.v, landschap, cultuurhistorie,

biodiveÍsiteit etc.

r 1-05 Wet natuurbescher-

ming

Gemeente Noordenveld steunt uw voorstel om ook houtwal-

len/landschapselementen in te zetten als waarde voor bomen en

bossen, maar ziet nu striidigheden in bestemmingsplannen en de

Wet natuurbescherming

ln Noordenveld zien wij in houtwallen belangrijke landschappe-

lijke waarden en zeker voor Ílora en fauna. Gemeente NooÍden-

veld kan zich vinden in het standpunt om houwvallen/land-

schapselementen te behouden en te bevorderen. Deze zijn vaak

kaÍakteristiek vooÍ het landschap en vormen een belangrijke ver-

bindende schakel in het ecologisch netwerk (Natuur Netwerk Ne-

derland (NNN)). VigeÍende bestemmingsplannen en de Wet na-

tuurbescherming laten momenteel grootschalige kap van deze

De uiNoeringspÍaktijk van de Wet natuurbescherming

is erop geÍicht om houtlvallen en singels in het land,

schap te beschermen. Kappen is naar melding van

voorgenomen velling veelal mogelijk en hierdoor ont-

staat een herplantplicht op het peÍceel waaí qekapt

is. Dit alles om de duurzame bescherming van land-

schapselementen te garanderen.

Geen
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stÍuctuíen toe. Veel natuurwaarden hebben het nadien zwaar ol
gaan verloren. Stikstofdepositie zorgt voor extreme bramengíoei

waardoor de houtopstanden niet goed weer uitlopen, evenals

extÍeme natte en droge perioden. ook hier pleit gemeente Noor-

denveld voor een meer geÍaseerd beheer.

0p de sÍaalkaaÍt: houtsingels en stÍuweel lanuari 2021 zijn de

kaders goed weergegeven. 0ok hier is het duidelijk vastleggen

van de wljze van beheer in de benodigde vergunningen erg be-

langrijk.

De ambitie om landschapssÍucturen als houtwallen en singels te

versteÍken en te veÍgíoten moet in haar beleving in samenspraak

met LTo opgepakt worden. Het concept i-Tree kan hierin een be-

langrijke rol spelen om de agrariërs de bomen in hun bedrijfsvoe'

rinq van waarde te laten zijn.

Gêmeente NooÍdenveld ziet graag terug in de Drentse Bomen-

en Bossenstrat€gie hoe deze belanqÍiike elementen kunnen wor-

den bewaard, versterkt en verqroot,

I t-06 Diverse aandachts-
punten

l0t slot nog de volgende aandachtspunten:

. Naast de ambitie om meer bomen en bossen te realiseÍen, ligt

er ook een opgave vooÍ meer woningen. Gemeente Noordenveld

voorziet tegenstrildigheden in deze t\ivee opgaven. Gemeente

Noordenveld gaat eÍ van uit dat wij in goed gezamenlijk overleg

deze tegenstrijdiqheden kunnen oplossen;

. Dat hydrologische herstelmaatÍegelen noodzakelijk zijn om

bossen te behouden en de kwalrtelt te bevorderen is voor ge-

meente Noordenveld vanzelfsprekend. 0mdat dergelijke maatre-

gelen niet op zichzelf staan, gaat gemeente Noordenveld er van-

uit dat zij vooÍaÍ worden betrokken bij de keuzes die hieÍin

De pÍovin(ie gaat gÍaag in gesprek met de gemeente

om te bespÍeken hoe we de DBBS in kunnen zetten

ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw.

0mdêt bosuitbíeiding ook kan leiden tot mooie kan-

sen.

lnterne hydrologische maatregelen kunnen vaak door

een beheerder uitgevoerd worden op zijn eigen gron-

den zonder dat dit effect heeft op de omgeving. Voor

qrootschalige hydroloqische maatregelen is vaak een

Geen
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gemaakt worden om ook haar taken voor water en klimaatadap-

tatie in haar gemeente goed te kunnen blijven uiNoeren;

. Voor het behoud van bomen, bossen, houtwallen en land-

schapselementen ziet gemeente NooÍdenveld toezicht en hand-

having als een van de mogelïke manieren om dit te bevorderen.

Dit kost veel peísonele inzet die niet altijd aanwezig is. Wellicht

kan dit in Drenthe gezamenlijk worden opgepakt.

gebiedsproces nodig 0m alle partijen inclusiet de ge-

meenten te betÍekken bij de doelen en maatregelen.

Zoals ook in paragraa{ 5.1 van de DBBS is beschreven

gaan wii onder andere in gesprek met gemeenten om

de handhaving van landschapselementen te veÍbete-

ren.

1 1-07 Atsluiting Gemeênte Noordenveld vertrouwt op een goede samenwerking

en ziet gÍaag uw Íeactie op onze zienswijze,

I er lGnnisgeving aangenomen Geen
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In juni 2019 verscheen het nationale Klimaatakkoord waarin is 
afgesproken dat Nederland in 2030 met bomen en natuur jaarlijks 
extra CO2 moet vastleggen. In het Klimaatakkoord is daarom 
opgenomen dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie 
opstellen om invulling te geven aan deze afspraken. 

Begin 2020 hebben het Rijk en 

de provincies de “Ambities en 

doelen van rijk en provincies 

voor de Bossenstrategie” en in het 

najaar de “Bos voor de toekomst; 

Uitwerking ambities en doelen lande-

lijke Bossenstrategie en beleidsagenda 

2030” gepubliceerd (hierna de lande-

lijke Bossenstrategie). De provincies 

werken deze strategie verder uit. De 

Drentse Bomen- en Bossenstrategie is 

de Drentse uitwerking van de landelijke 

Bossenstrategie. Deze beleidsnota is tot 

stand gekomen in nauwe samenwerking 

met boseigenaren, gemeenten, water-

schappen en andere betrokken partijen. 

De Commissie Landelijk gebied (CLG) 

heeft hierbij een adviserende rol gehad. 

Bosbeleid is in Drenthe niet nieuw. De 

provincie heeft in 1996 het Provinciaal 

Bosbeleidsplan opgesteld. Het bos  -

beleidsplan wordt nu ingetrokken. De 

Drentse Bomen- en Bossenstrategie zet 

het bosbeleid voort, aangevuld met de 

doelstellingen en ambities die voort-

komen uit de landelijke Bossenstrategie. 

Deze beleidsnota past binnen het 

provinciaal beleid zoals verwoord in de 

Omgevingsvisie 2022. 

De Drentse Bomen- en Bossenstrategie 

begint met de geschiedenis van het 

Drentse bos. Het Drentse bos is relatief 

jong. Rond 1800 was er nog maar 

600 ha bos. Door de bevolkingsgroei 

in de 19de eeuw werden de heide-

gronden zo intensief gebruikt dat deze in 

verstuiving kwamen en daarom werden 

deze bebost. Op dit moment is de totale 

oppervlakte bos in Drenthe 37.323 ha. 

Aanleiding
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De Drentse bossen zijn bepalend voor de 

kwaliteit van de woon-, werk- en leef -

omgeving. Zij dragen bij aan een gezond 

milieu, recreatie, biodiversiteit en de 

productie van hout. We zijn trots op de 

bossen, natuur- en landschapsstructuren 

die we de afgelopen decennia hebben 

gerealiseerd. We willen op de schouders 

van die functies verder bouwen omdat 

de maatschappelijke ontwikkeling van 

de 21e eeuw ons daartoe uitdaagt. 

Herstel van biodiversiteit, vitaliteit, 

klimaat adaptatie en houtproductie en 

het vastleggen van CO2 zijn belangrijke 

thema’s geworden. 

BOSUITBREIDING 

In de landelijke Bossenstrategie wordt 

gestreefd naar een netto  uitbreiding 

van het areaal bos in Nederland met 

10% in 2030, wat neerkomt op 

ongeveer 37.000 hectare. Als Drenthe 

een evenredig aandeel neemt in deze 

ambitie dan betekent dit dat de provincie 

streeft naar 3.700 hectare  bosuitbreiding 

tot 2030. Ruimte hiervoor wordt 

gezocht zowel binnen als buiten het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

NIEUW BOS BIJ UFFELTE

BOSWACHTERIJ GEES
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Het grootste deel (ongeveer 2.000 ha) 

van deze bosuitbreiding kan gerealiseerd 

worden binnen bestaande natuur-

gebieden en natuurlijkontwikkelings-

gebieden en daarmee dus binnen het 

NNN. Voor het overige deel (1.700 ha) 

moet gezocht worden naar ruimte 

buiten het NNN. De bosuitbreiding kan 

uiteraard alleen op de plekken waar dit 

planologisch inpasbaar is. Het beleid en 

zowel de landelijke als decentrale wet- 

en regelgeving geven hiervoor de kaders.

Dit betekent onder andere dat initiatieven 

die bijdragen aan de ambities en doelen 

uit de Drentse Bomen- en Bossenstrategie 

worden beoordeeld in relatie tot de 

ontwikkeling van robuuste systemen 

(natuur, water, landbouw & sociaal-eco-

nomisch) en ruimtelijke kwaliteit (Drentse 

kernkwaliteiten, zorgvuldig ruimte-

gebruik en leefomgevingskwaliteit).  

Om de opgave voor de bosuitbreiding 

te kunnen realiseren nemen we uit de 

landelijke Bossenstrategie over dat ook 

bomen buiten het bos meetellen in 

onze bosuitbreidingsopgave. Daaronder 

vallen de houtige landschapselementen 

zoals houtwallen, heggen en solitaire 

bomen. In hoofdstuk 5 wordt dit verder 

beschreven. In hoofdstuk 4 gaan we in op 

de realisatie van nieuw bos. Een belang-

rijke planologische pijler voor de realisatie 

van nieuw bos is bos   clusteringsbeleid 

zoals verwoord in de Omgevingsvisie 

2022. Dit is ter  bescherming van 

landschappelijk waarden en de 

landbouwkundige structuur. 

VITAAL BOS 

Naast de bosuitbreiding ligt er ook een 

grote opgave voor het vitaal houden van 

onze bossen. Het is belangrijk dat de 

kwaliteit van het (bestaande) bos wordt 

verbeterd. Bossen hebben te lijden onder 

de hoge stikstofneerslag,  verdroging, 

versnippering en de effecten van klimaat-

verandering. Dit heeft gevolgen voor 

onder meer de biodiversiteit van bossen 

en de bijdrage die het bos levert aan de 

CO2 vastlegging. Het bosbeheer zal zich 

de komende decennia vooral richten 

op het vergroten van de veerkracht van 

bossen, het versterken van de bio  -

diversiteit en het vergroten van de CO2 

opslag van bossen (hoofdstuk 2). 

Dit laat al zien dat het bos op veel 

manieren wordt gebruikt. Het heeft 

verschillende functies zoals recreatie, 

houtoogst, klimaatfunctie en een 

natuurfunctie. Een beschrijving van de 

verschillende functies staat in hoofd-

stuk 3. De ambitie is er om een kaart 

op te stellen met daarop de ruimtelijke 

 verdeling van deze functies. 

MONITORING 

De monitoring van de doelen en 

ambities van de Drentse bomen- en 

Bossenstrategie wordt landelijk opgepakt 

en de provincie zal de daarvoor 

benodigde gegevens leveren. Hierdoor 

wordt de voortgang van de gestelde 

ambities, die voortkomen uit de lande-

lijke Bossenstrategie in deze Drentse 

uitwerking, ook gemonitord. 

BONT ZANDOOGJE 

BRONNEGER

Aanleiding
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VOLOP BLOEI IN HET 
HEISCHRAAL GRASLAND 
VAN HET HOLTINGERVELD

1 HET DRENTSE BOS
10



0

2000

4000

6000

8000

10000

>20
00

19
80

-19
79

19
60

-19
79

19
40

-19
59

19
20

-19
39

19
00

-19
19

18
80

-18
99

18
60

-18
79

18
00

-18
39 aanleg 

jaren 

hectares

Het Drentse bos kenmerkt zich door zijn ontstaansgeschiedenis. In de Middeleeuwen is veel bos gekapt en rond het jaar 
1800 was er nog maar 600 ha bos. Het toen aanwezige bos bestond uit kleine bosjes bij beekdalen, langs esranden en 
op een enkel oud landgoed, zoals de landgoederen Mensinge en Echten. Het Drentse landschap werd destijds geken
merkt door eindeloze hoogvenen en heide, met daarin de esdorpen, essen en beekdalen. Door de bevolkingsgroei in 
de 19de eeuw werden de heidegronden zo intensief gebruikt dat deze in verstuiving kwamen. Deze zandverstuivingen 
bedreigden dorpen en waardevolle landbouwgronden. Het Landschap Drenthe (voorloper van de provincie) gaf subsidie 
om deze zandverstuivingen en ook heidegronden te bebossen. Een voorbeeld hiervan is het landgoed Berkenheuvel. In 
de 19de eeuw is op deze wijze ruim 6.000 ha bos aangelegd. De Boswachterij Dwingeloo is de eerste boswachterij die 
Staatsbosbeheer heeft aangelegd in Drenthe (nu bijna 100 jaar geleden) en vele volgden. De laatste boswachterij is in de 
jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd. De totale oppervlakte bos in Drenthe is op dit moment 37.323 ha1.

1  Alle cijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op  

de Zesde Bosstatistiek, 2014

1.1 BOSSAMENSTELLING

Op grond van het bovenstaande mag de conclusie getrokken 

worden dat het overgrote deel van de Drentse bossen 

relatief jong is. Hetgeen zich ook heeft vertaald in de 

leeftijd van de bomen. De onderstaande tabel geeft de kiemjaren 

weer van de bomen in het Drentse bos (zie tabel 1). Relatief veel 

bos in Drenthe zit nog in de eerste en/of tweede generatie. De 

eerste generatie bos is de oorspronkelijke bosaanleg in de heide, 

de tweede generatie is de eerste verjonging hierna, nadat de eerste 

generatie uitgegroeid is tot grote oogstbare bomen. Naarmate deze 

bossen ouder worden, neemt de biodiversiteit toe. 

TABEL 1: KIEMKLASSE DRENTSE BOMEN 

MANTINGERBOS

STEKENDE WOLFSKLAUW

Het Drentse bos

11



1.638 ha 
Natuurmonumenten2.106 ha

Het Drents Landschap

3.159 ha
gemeenten

en provincie

8.892 ha 
particulier

21.645 ha 
Rijk inclusief SBB

spontaan boskleinschalig 
bosbeheer

hakhout

grootschalig 
bosbeheer

GROTE KEVERORCHIS

EIKELS ZAAIEN 
TIJDENS ONTGINNING 

BOSWACHTERIJ EXLOO 
1920

HEIDEONTGINNING 
BOSWACHTERIJ EXLOO 
1920

De boswachterijen van het Staats bosbeheer zijn relatief jong. Veel 

bomen die er op dit moment staan, behoren nog bij de eerste generatie 

van het aangelegde bos. Dat geldt ook voor een aantal “ particuliere 

boswachterijen”, zoals het Ooster en Westerzand, Heidehof en 

Westersche veld van Rolde. Daarnaast bestaan er oude boscomplexen 

(bossen die tenminste 200 jaar geleden zijn aangelegd) die nog in 

particuliere handen of verkocht zijn aan terreinbeherende organisaties, 

zoals Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

Voorbeelden van deze oude boscomplexen zijn het Mantingerbos, bos 

rond Huize Echten en de bossen van landgoed Mensinge.

TABEL 2: EIGENDOMSVERDELING BOS

Het bovenstaande taartdiagram geeft aan dat Staatsbosbeheer (inclusief 

andere Rijksoverheden) de grootste bosbeheerder in Drenthe is met ruim 

58%. Particulieren (inclusief landgoederen en stichtingen) bezitten nog 

altijd 24% van de Drentse bossen. Natuurmonumenten en het Drentse 

Landschap beheren beide rond de 5% van het bosareaal. De lagere 

overheden hebben gezamenlijk nog ruim 8%. 

TABEL: 3: BOSBEHEER
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De wijze van aanleg vertaalt zich ook in het beheer van de bossen. 

De bebossingen uit de 19de en de 20ste eeuw zijn aangelegd vanuit 

verschillende doelstellingen: stuifzanden vastleggen, heidegronden te 

benutten voor houtoogst. Aangezien de bebossingen plaatsvonden op 

onafzienbare heidevelden, zijn deze bebossingen grootschalig aange-

pakt. Dit is nog altijd in het bos herkenbaar en bovenstaande grafiek 

geeft dat ook weer. Maar liefst 77% van het Drentse bos wordt groot-

schalig beheerd (grote oppervlakten met dezelfde boomsoortensamen-

stelling en leeftijd), hetgeen ook passend is bij de grootschalige opzet 

van de boswachterijen van de vorige eeuwen. 

TABEL 4: BOOMSOORTENVERDELING 

Zoals eerder vermeld zijn de Drentse bossen relatief jong en bestaan voor 

een groot gedeelte nog uit de bomen die bij de aanleg zijn geplant. Dit 

zien we ook terug bij de boomsoortenverdeling van het Drentse bos. 

Bij de aanleg van de Drentse bossen waren fijnspar en Japanse lariks 

boomsoorten die veelvuldig gebruikt werden. Voor deze boom soorten 

is gekozen, nadat bleek dat de grove den in Drenthe veel last had 

van Dennenschot. De fijnspar en Japanse lariks groeien snel en waren 

daardoor succesvol aan te leggen. Nog steeds bestaat 25% van het 

bos uit deze soorten. De inlandse eik scoort met 22% ook hoog. Veel 

eikenbossen die we nu hebben zijn aangelegd in de 19de eeuw. Het 

gaat hier veelal om voormalige eiken hakhoutbossen aangelegd op 

gronden die na de ontginning niet aan hun landbouwkundige verwach-

tingen voldeden. Op die manier zijn grote hakhoutcomplexen ontstaan 

in bijvoorbeeld het Hollandscheveld.

WESPENDIEF

Het Drentse bos
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1.2 NATUUR IN BOSSEN

De natuurwaarde in de Drentse 

bossen is groot en neemt toe 

naarmate de bossen ouder 

worden. Deze natuurwaarden komen 

tot uitdrukking in een aantal bijzondere 

soorten, voorbeelden hiervan zijn zeven-

ster, linneausklokje, stekende wolfs-

klauw, dennenorchis, grote keverorchis, 

wespendief, oehoe en zwarte specht. 

Met het ouder worden van het bos zien 

we de soorten die representatief zijn 

voor oud bos toenemen. Daarnaast zien 

we dat dood hout in het bos toeneemt, 

wat ook voor meer biodiversiteit zorgt. 

Dood hout is voor veel schimmels en 

houtetende insecten van levensbelang. 

Drenthe kent een groot aantal waarde-

volle bosgemeenschappen (zie ook 

paragraaf 3.5). Deze bossen zijn 

beschreven in de jaren 90 van de vorige 

eeuw (A-locatie bossen in Drenthe 

Kenschets, 1998), als kenmerkende 

voorbeelden van nationaal belangrijke 

bostypen. Deze locaties zijn in bijlage 1 

benoemd en op kaart 2 weergegeven. 

Gezamenlijk hebben deze bossen een 

oppervlakte van 455 ha. 

Daarnaast zijn zes bosreservaten 

aangewezen in Drenthe: Norgerholt, 

Lheebroek, Schoonloërveld, Dieverzand, 

Kremboong en Oosteresch. Dit 

betreffen onderzoeklocaties waar een 

ongestoorde bosontwikkeling gevolgd 

wordt en hebben een gezamenlijke 

oppervlakte van 121 ha (Bosreservaten 

in Nederland, 1995). Bosreservaten 

zijn niet gekozen vanwege de aan -

wezige hoge natuurwaarden of dat 

deze  representatief zijn voor inheems 

bos, maar zijn vooral gekozen om de 

spontane bosontwikkeling te volgen 

van zowel bossen met exoten als 

voormalig bos met een productie-

functie.

ZWARTE SPECHT 

LINNAEUSKLOKJE
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OEHOE

GRAFHEUVEL IN BOSWACHTERIJ GROLLO 

1.3 FUNCTIES CULTUURHISTORIE, ARCHEOLOGIE, AARDKUNDIGE WAARDEN EN LANDSCHAP

Veel bossen zijn bij de aanleg 

geploegd, gespit en voorzien 

van bemesting (VAM-compost 

en fosfaat). De vestiging van de VAM 

(nu Alterro) in Wijster komt voort uit 

de wens om afval uit de grote steden 

te composteren en te gebruiken bij 

de omzetting van heidegronden in 

cultuurgronden. Ondanks deze grond-

bewerkingen herbergen bos   gebieden 

in Drenthe nog veel  archeologische 

en aardkundige waarden. Het reliëf 

gevormd door de ijstijden en zand -

verstuivingen is in veel bossen nog 

herkenbaar. Daarnaast zijn in bossen 

nog archeologische resten te vinden 

zoals oude karrensporen, raadakkers 

en grafheuvels. Ook onzichtbaar, in de 

bodem kunnen nog veel archeologische 

vondsten en sporen aanwezig zijn. Het 

is van belang dat bij het bosbeheer 

deze waarden behouden blijven. Door 

de waarden in beeld te brengen en 

deze in het veld herkenbaar te houden, 

is instandhouding te waarborgen. 

Bij de aanplant van nieuwe bomen 

in gebieden met een archeologische 

verwachtingswaarde kan archeologisch 

onderzoek nodig zijn om aan te tonen 

of in de bodem nog archeologische 

vondsten of sporen aanwezig (kunnen) 

zijn die gevaar lopen. Aanvullend 

onderzoek zoals in het verleden door 

Probos is gedaan in Dwingeloo en 

Ooster- en Westerzand toont aan dat 

deze bossen cultuurhistorisch een rijke 

geschiedenis hebben (Boosten, M. en 

M. van Benthem (2009).

Cultuurhistorisch gekenmerkt door 

een duidelijke wegenstructuur van 

keienwegen, zandwegen en lanen-

structuren, met daartussen grote 

bospercelen. Landschappelijk zijn deze 

bossen ook bijzonder doordat alleen 

de voor bosbouw geschikte gedeelten 

bebost zijn. Gedeelten die te nat waren, 

zijn vaak blijven liggen, hierdoor zijn 

landschappen ontstaan met veel bos 

met daarin vennen en heide complexen. 

Bijzonder zijn ook de grootschalige 

boswachterijen uit de eerste helft van 

de vorige eeuw, zoals de bossen van 

de Maatschappij van Weldadigheid bij 

Boschoord.

Het Drentse bos
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2 VITAAL BOS
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DOELSTELLING  
LANDELIJK 

BOSSENSTRATEGIE

Ons doel is vitaal bos met zijn functies door te geven aan toekom
stige generaties. Het bosbeheer zal zich daarvoor de komende 
decennia vooral moeten richten op biodiversiteit, klimaatadaptatie 
en klimaatmitigatie. Het bos moet completer (alle ontwikkelings
stadia) en diverser (verschillende bostypen en boomsoorten en 
genetische variatie) worden. Het areaal natuurbos (bos waarin 
beheer primair is gericht op biodiversiteit) moet toenemen. En de 
kwaliteit van bosbodems moet verbeteren.

Vitaal bos was in het Bosbeleids plan (1996) geen thema meer. De zure regen 

door de uitstoot van zwavel leek te zijn overwonnen en de bosvitaliteit nam 

weer toe. Inmiddels zijn de effecten van de stikstofdepositie en de klimaat-

verandering een thema geworden waar het bosbeheer een oplossing voor zoekt. 

In dit hoofdstuk wordt het beleid weergegeven om onze bossen vitaal te houden 

zodat komende generaties de bossen kunnen blijven beschermen, beleven en 

benutten. 

De Drentse bossen zijn in het begin van de vorige eeuw vooral als gemengde 

bossen aangelegd. Dit werd gedaan om vanuit de heideontginning zo snel 

mogelijk vitale en robuuste bossen te krijgen en omdat gemengde bossen leiden 

tot een betere strooiselvertering. Helaas zijn vanaf de jaren zestig in het kader van 

de  rationalisering van het bosbeheer deze bossen grotendeels weer ontmengd. 

Gelukkig heeft het proces van ontmenging in de boswachterijen Odoorn, 

Sleenerzand, Gees en Emmen inclusief Emmerdennen minder plaats gevonden. 

De Emmerdennen is een goed voorbeeld van een gemengd bos waar het beheer 

rekening houdt met de natuurlijke ontwikkelingen in het bos en waar ruimte is voor 

ontwikkeling van biodiversiteit, recreatie en houtoogst. 

SPAARBANKBOS HOOGEVEEN 

Vitaal bos
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2.1 KLIMAATVERANDERING 

Ons klimaat verandert. De gemiddelde 

temperatuur stijgt. Neerslagpatronen veran-

deren en na de droge zomers van 2018, 

2019 en 2020 zien we de effecten van verdroging 

in de Drentse bossen. Wat betekent dit voor de 

toekomst? Als de huidige tendens voortzet, hebben 

we aan het einde van deze eeuw het klimaat wat 

vergelijkbaar is met het klimaat tussen Bordeaux en 

Parijs. Dit heeft invloed op het bosbeheer. 

In het boslandschap en de natuurbossen sturen we 

niet actief op de soortensamenstelling. We laten 

de toekomstige boomsoortensamenstelling over 

aan het natuurlijke proces in het klimaat van nu. 

Dit doen we ook met de wetenschap dat inheemse 

boomsoorten een redelijke tolerantie hebben voor 

klimaat verandering. 

In multifunctionele bossen is de mens sturend op 

de samenstelling van het bos. Door boomsoorten 

te mengen, ontstaat een minder kwetsbaar bos. 

Immers wanneer één van de boomsoorten afsterft 

dan blijven de andere boomsoorten overeind. 

Met name fijnspar en Japanse lariks laten zien 

dat zij slecht gedijen in een veranderend klimaat. 

Daarnaast levert de huidige boomsoortensamen-

stelling van het bos een licht zurig humus op. Dat 

komt onder meer door boomsoortenkeuzes uit het 

verleden met boomsoorten die “zuur strooisel” 

produceren. Boomsoorten als hazelaar en linde zijn 

bijna geheel uit het bos verdwenen. Deze soorten 

kwamen in de middeleeuwen veelvuldig voor in het 

Drentse bos. De hazelaar en linde produceren een 

mildere en kalk bevattend strooisel, dat de verzuring 

van de bosbodem tegen kan gaan. Voorwaarde is 

wel dat de bodem nog enige kalk bevat. 

Niet alleen vanuit klimaat is dit een verstandige 

strategie, ook ziekten en plagen worden steeds 

mondialer en kunnen (grote) sterfte veroorzaken, 

zoals nu gaande is bij de essen. Essentaksterfte wordt 

veroorzaakt door een schimmel die uit Azië afkomstig 

is en leidt hier tot grootschalige sterfte in de essen. 

Bossen hebben een regulerend effect op de afvoer 

van neerslag. Daarnaast verbruikt het bos grond-

water voor de verdamping en blijft er regenwater 

hangen in de boomkronen, wat verdampt voordat 

het water de bodem bereikt. Dit onderwerp komt in 

paragraaf 3.2 terug. 

AMBITIE & UITVOERING

Gezond, gevarieerd en vitaal bos bestand tegen 

het veranderend klimaat. We stimuleren de 

omvorming en revitalisering naar multifunctio-

nele bossen met subsidies voor experimenten 

met het toepassen van nieuwe boomsoorten 

voor gebruik in multifunctionele bossen. De 

provincie wil de omvorming van bossen met 

een slecht toekomstperspectief naar gemengde 

bossen via het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap (SNL) stimuleren. 

AFSTERVEN FIJNSPAR RUINEN
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VERDROGEND BOS

VERZUURD BOS

HAZELAAR

LETTERZETTER

2.2 WATER

Water is essentieel voor bossen. Veel 

Drentse bossen verdrogen. Toch kunnen 

veel bossen ook in het groeiseizoen 

slecht tegen sterk wisselende grondwaterstanden. 

Bossen hebben een belangrijke functie voor het 

water vasthouden en geleidelijk doorgeven aan 

oppervlakte water en grondwater. Dit wordt verder 

beschreven in het hoofdstuk 3. Door klimaat-

verandering verandert het neerslagpatroon, het 

temperatuursverloop en de invloed van winden en 

stormen. Hierdoor wordt het bos in droge periodes 

extra kwetsbaar. Het is van groot belang dat in 

natte periodes zoveel mogelijk water in het bos 

wordt vastgehouden, zonder de andere bosfunc-

ties en het groeimilieu voor het bos negatief te 

beïnvloeden. In het algemeen zal hydrologische 

herstel geen invloed hebben op de recreatieve 

toegankelijkheid. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie wil inzetten op hydrologisch 

herstel van bossen. Via de Subsidieregeling 

kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 

stimuleert de provincie om hydrologische 

herstelmaatregelen uit te gaan voeren.

Vitaal bos
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2.3 VERZURING EN VERMESTING

Drentse bossen op schrale zandbodems 

hebben extra te lijden door de stikstof-

depositie. Door de stikstofdepositie verzuren 

de bosbodems en daalt het bufferend vermogen, dat 

op de schrale zandbodems toch al gering is. Zodra 

de buffercapaciteit op is, komen metalen vrij die 

vaak giftig zijn, zoals aluminium. Bovendien spoelen 

die stoffen uit naar het grond- en oppervlaktewater. 

Belangrijke voedingstoffen voor bomen spoelen weg 

en er ontstaat een disbalans tussen de voedings-

elementen. Hierdoor worden bomen kwetsbaarder, 

kunnen moeilijker voedingstoffen opnemen, met 

als gevolg dat ze ziek worden en dood gaan. Een 

bekend voorbeeld hiervan is het kopergebrek bij 

Japanse lariks en douglas. Voor een gezond en 

vitaal bos is het van wezenlijk belang dat de stikstof-

depositie teruggebracht wordt en verzuring van de 

bodem wordt doorbroken. Uit de SNL monitoring 

blijkt dat de droge natuurbossen (natuurtype N15) 

door een overschot aan stikstof zelden de score 

"goed" kunnen halen. 

Om de invloed van de verzuring te verminderen 

kunnen boom en struiksoorten in het bos geplant 

worden met snel verterend blad en een base strooisel 

die een positieve invloed op de humusvorming 

hebben. Voorbeelden hiervan zijn linde, haagbeuk, 

zoete kers, boswilg, berk, ratelpopulier, esdoorn, 

veldesdoorn, Europese vogelkers, fladderiep, zwarte 

els, hazelaar en es. Daarnaast zal geëxperimenteerd 

worden met het gebruik van nutriënteninbreng om 

de effecten van verzuring te verzachten. 

Om de effecten van verzuring en vermesting op 

lokale schaal beter te kunnen beoordelen, is er 

behoefte aan een meetnet Bosbodems waarin de 

ontwikkelingen van verzuring en veranderingen 

in chemische samenstelling gemonitord worden. 

Voorgesteld wordt om dit op te nemen in de 

Strategie Bodem en Ondergrond 2021. Hierbij zal 

aansluiting gezocht worden bij de meetgegevens 

die het Staatbosbeheer al ontwikkeld heeft. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie wil de effecten van verzuring en

vermesting in bossen verzachten en daar waar

mogelijk de stikstofdepositie verminderen, oa 

door te experimenteren met steenmeel.

We willen bosbodemmonitoring opzetten vanuit 

de Strategie Bodem en Ondergrond 2021 en 

inbreng van soorten die een positief effect 

hebben op de humusvorming stimuleren.

ESSENTAKSTERFTE
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2.4 REVITALISERING BOS

Na de droge en warme jaren van 2018, 

2019 en 2020 is er een overmaat aan 

sterfte in de fijnspar en Japanse lariks. 

Een kwart van het Drentse bos bestaat uit deze 

twee soorten en veel van deze bomen zijn op een 

kwetsbare leeftijd. Fijnspar en Japanse lariks zijn 

in de jeugd toleranter tegenover droogte dan op 

oudere leeftijd. Japanse lariks kan zich na een 

droog voorjaar, gevolgd door een natte zomer 

nog enigszins herstellen, fijnspar echter niet. Beide 

boomsoorten zijn als gevolg van droogte gevoelig 

voor bastkevers. Door de droogte vermindert de 

harsdruk in de boom, hetgeen de bastkevers in de 

gelegenheid stelt om binnen te dringen. 

Uit onderzoek blijkt dat 20% van het bos met 

fijnspar of Japanse lariks kampt met een vitali-

teitsprobleem en een sterke aantasting door 

bastkevers. Nog eens 20% van dit bos heeft 

een verminderde vitaliteit (Plantinga en Louwes, 

2021). Op grond van de zesde Bosstatistiek (2014) 

is er in Drenthe ruim 9.000 ha fijnspar en lariks. 

Combineren we deze uitkomsten dan kampt 

3.600 ha bos in Drenthe met grote vitaliteits-

problemen en er ontstaat in deze opstanden een 

herplantverplichting op grond van de Wnb (straks 

Omgevingswet) door het geheel of gedeeltelijk 

afsterven van de opstand. Uit hetzelfde onderzoek 

blijkt dat jonge opstanden van lariks en fijnspar 

een grotere tolerantie hebben voor droogte en 

ook nog vitaal blijven. 

De provincie wil beheerders van bossen met 

fijnspar en Japanse lariks in multifunctionele bossen 

 stimuleren deze om te vormen naar gemengde 

bossen. Ook wordt het planten van bomen 

 gestimuleerd die bijdragen een verbetering van het 

strooisel, om op deze wijze de bodemprocessen 

te verbeteren en de biodiversiteit te stimuleren. 

De prioriteit ligt bij de eerder genoemde 3.600 ha 

fijnspar en lariks met een verminderde vitaliteit.

Bij bosbeheer is het verstandig om te streven 

naar meer mengingen en variatie in het bos. Ook 

de maatregelen die genoemd zijn in de twee 

voorgaande paragrafen dragen bij aan een betere 

vitaliteit en toekomstverwachting. 

Op voorhand is de provincie terughoudend met 

het aanplanten van nieuwe boomsoorten omdat 

we niet precies weten hoe zij zich in het bos  -

systeem gedragen. Daarom willen we voorlopig 

alleen experimenten stimuleren om zo te leren wat 

we met nieuwe boomsoorten kunnen bereiken. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie heeft de ambitie dat over tien jaar 

alle Drentse bossen vitaal zijn. De provincie 

 stimuleert de omvorming van niet-vitale multi-

functionele bossen via het SNL.

ZOMERLINDE

EUROPESE VOGELKERS

Vitaal bos
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3 GEBRUIK VAN HET BOS
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DOELSTELLING  
LANDELIJK  

BOSSENSTRATEGIE

Doelen en ambities van het gebruik van het bos. Het gaat daarbij met 
name om recreatie en beleving en om hout als grondstof voor een 
circulaire economie. Toename van de houtproductie en het stimuleren 
van hoogwaardig gebruik van hout.

Bos is waardevol. Het is een complete levensgemeenschap van planten en 

dieren, hoe groot of klein ze ook zijn, zij hebben allen bestaansrecht. Het 

is onze verantwoordelijkheid om deze levensgemeenschap te beschermen. 

Ondanks de bedreigingen van onder andere klimaatverandering, verdroging, stikstof 

depositie en menselijk gebruik. Naast deze waarden heeft het bos gebruikswaarden 

in de vorm van onder andere waterconservering, houtoogst, schone lucht, vastleggen 

CO2, hittedemping, rust en recreatief medegebruik. 

Bossen vervullen verschillende maatschappelijke functies. De laatste jaren komt er 

steeds meer maatschappelijke discussie over de functies van het bos en hoe deze 

zich met elkaar verhouden. Moeten alle functies op elke plek naast elkaar ontwikkeld 

worden, moeten de bossen een meer enkelvoudige functie krijgen zoals natuur-

functie, klimaatfunctie, houtoogst of moeten we gebieden aanwijzen waar bepaalde 

bosfuncties de hoofdfunctie worden?

Terugkijkend op de doelen die gesteld zijn vanuit het Bosbeleidsplan (1996) valt te 

constateren dat de maatschappelijke opvattingen over bos veranderd zijn. In 1996 

was nog 70% van het Drentse bos multifunctioneel en had 30% een hoofdfunctie 

natuur. Inmiddels is het aandeel multifunctioneel bos ongeveer gelijk aan het aandeel 

natuurbos. Hiermee is invulling gegeven aan de landelijke ambitie de oppervlakte 

natuurbos te vergroten. De bedrijfsmatige exploitatie van bos t.b.v. de hout  productie 

was een belangrijke functie van het bos en in het Bosbeleidsplan (1996) werd 

uitgegaan van een groei van de houtproductie. We moeten nu constateren dat de 

oppervlakte voor houtproductie verminderd is en dat ook de houtoogst in Drenthe 

verminderd is (Meijberg, 2021). Binnen multifunctionele bossen is het belang van 

recreatie en natuur toegenomen.

PRINSENBOS IN HET DRENTS-FRIESE WOLD

Gebruik van het bos
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3.1 RECREATIE

Het recreatief medegebruik van 

de Drentse bossen is groot. 

Nagenoeg alle bossen zijn 

opengesteld voor recreatief mede -

gebruik. Met name voor de wandelaar 

zijn nagenoeg alle bossen toegankelijk als 

ook voor andere gebruikers zoals fietsers 

en ruiters zijn er aparte paden en routes. 

De aantrekkingskracht op recreanten en 

toeristen dankt Drenthe aan de aan  -

wezigheid van een prachtig landschap en 

de vele bossen. We zien een concentratie 

van recreatiebedrijven rond de bossen. 

Daarnaast hebben bossen een belangrijke 

meerwaarde voor het vestigingsklimaat 

van (recreatie)ondernemers en bewoners. 

Hierdoor is de economische functie van 

het bos veel groter, dan alleen gebaseerd 

op de bedrijfsresultaten van de bos- en 

natuurbedrijven. De toegankelijkheid tot 

de bossen is van groot belang voor vrije-

tijdseconomie. Dit leidt plaatselijk ook tot 

overlast waardoor een goede zonering 

of extra voorzieningen nodig zijn. Dit is 

verder onderdeel van het natuurbeleid. 

AMBITIE & UITVOERING

Behoud recreatief medegebruik van 

het bos. De provincie stimuleert 

de openstelling met het SNL en de 

Natuurschoonwet.
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3.2 KLIMAAT EN MILIEU

Het bos draagt bij aan de duurzame vastlegging van 

CO2. De Drentse bossen leggen jaarlijks grofweg zo’n 

200.000 ton CO2 vast. De bosuitbreiding zal leiden tot 

een toename van de CO2-vastlegging. In Drenthe is sinds 1995 

bijna 3.000 ha bos aangelegd, zoals op de bosuitbreidingskaart 

te zien is (zie bijlage kaart 1). 

Bijdrage van de Drentse bossen in de CO2-vastlegging

37.323 ha bos in Drenthe 37.323 ha

Gemiddelde bijgroei 8 m3/ha/jr

Gemiddelde CO2-vastlegging per m3 0,732 ton CO2/m3

Jaarlijkse CO2-vastlegging 218.563 ton CO2

Bomen halen koolstofdioxide (CO2) uit de lucht en zetten het 

om in koolhydraten, zoals glucose. Bij dit proces, fotosynthese, 

komt zuurstof vrij. De koolstof wordt daarmee een bouwsteen 

voor cellulose, hoofdbestandsdeel van celwanden van bomen, 

en langdurig vastgelegd in het hout. 

In multifunctionele bossen zal de CO2-vastlegging op het 

bovenstaande niveau blijven, omdat de in het hout vast  gelegde 

CO2 in de vorm van houtoogst weggenomen wordt en veelal 

weer een duurzame bestemming krijgt. In de natuurbossen 

neemt de houtvoorraad vooralsnog toe en daarmee de vast -

gelegde CO2. Wanneer deze bossen in een vervalfase komen, 

zal een deel van de vastgelegde CO2 weer vrij komen en 

uiteindelijk zal het bos een evenwicht bereiken waarop het net 

zo veel CO2 vastlegt als dat er vrij komt. 

Bossen hebben een regulerend effect op de neerslag. Neerslag 

in bossen wordt langzaam afgevoerd richting grondwater of 

oppervlaktewater. Bij groenblijvend naadhout verdampt veel 

regenwater uit de kronen na een regenbui. Deze neerslag zal 

de bodem nooit bereiken. Het belang van de functie van het 

bos voor water vasthouden, infiltratie en de aanvulling van 

het grondwater wordt steeds groter. Het waterverbruik van 

het bos is afhankelijk van de soortenstelling. Groen blijvend 

naaldhout verbruikt en vangt meer water af dan loofhout en 

lariks. De laatste decennia is het aandeel groenblijvend naald-

houd al verminderd. De verwachting is dat door de vitaliteits-

problemen met de fijnspar, deze tendens zich voort zal zetten. 

De provincie zal niet actief sturen op de boomsoortenkeuze 

bij herbebossing, omdat dit directe gevolgen heeft voor het 

beheer en de houtopbrengsten van de boseigenaren in multi-

functioneel bos. Wel dient de boomsoortenkeuze bosbouw-

kundig verantwoord te zijn.

Door deze interne ontwatering en de ontwatering rond 

de bossen zijn de bossen in de loop der jaren veel droger 

geworden, wat de bossen alleen maar kwetsbaarder maakt 

in drogere periodes. In Drenthe liggen de bossen vooral in 

de inzijg- en oorspronggebieden van beken. Het is voor de 

bossen van belang dat hydrologische (herstel)maatregelen 

uitgevoerd gaan worden. Zodat de bossen (weer) een belang-

rijke functie krijgen en worden behouden als inzijggebieden 

voor schoon water en als gebieden waar water vastgehouden 

wordt. Voorwaarde is dat dit niet ten koste mag gaan voor de 

aanwezige bosfuncties (zoals biodiversiteit en recreatie). De 

drooglegging van gronden buiten het bos veroorzaakt ook 

in veel gevallen verdroging in het bos. Om deze invloed te 

verminderen is de ontwikkeling van overgangsgebieden van 

belang. Het beleid voor overgangsgebieden is onderdeel van 

het natuurbeleid.

NOORDENVELD

Gebruik van het bos
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KADERRICHTLIJN WATER

Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) 

worden beek begeleidende  beplantingen 

belangrijker. In STOWA (Stichting 

Toegepast Onderzoek Waterbeheer) 

2018 wordt de referentiesituatie van 

wateren voor de Kaderrichtlijn Water 

beschreven. Het is duidelijk dat bomen 

met voldoende begroeiende beekoevers 

en beekdalen vereist zijn voor een goed 

functionerend beekecosysteem met 

bijbehorende doelsoorten flora en fauna.

De referentie ligt tussen 60 en 100%* van 

de lengte van de oevers van het gehele 

water lichaam met een begroeiing met 

bomen en struiken. Belangrijke soorten 

zijn hier o.a. elzen, wilgen en essen. 

Voldoende beschaduwing zorgt voor een 

beter beekklimaat. Voldoende houtige 

begroeiing is van groot belang voor met 

name waterfauna (waterinsecten, kreeften 

en vissen). Bijvoorbeeld de kwabaal paait 

uitsluitend bij water temperaturen rond de 

5 graden Celsius.

De aanwezigheid van doelsoorten 

als zwarte els en es tellen mee in het 

behalen van het KRW doel. Bos in 

beekdalen zijn echter ook op andere 

manieren van belang (naar STOWA 2017 

en referenties daarin): 

• Koelt het beekwater en verbetert de 

zuurstofhuishouding; 

• Biedt habitat, voedsel,  schuilplaats, 

oriëntatie en verbinding aan 

organismen (vergroot de biodiversiteit).

• Voert organisch materiaal (grof en fijn) 

naar de beek en versterkt de beek -

habitat en de voedselbasis in de beek.

• Filtreert, neemt op of breekt stoffen af, 

zoals nutriënten (onder meer stikstof 

fosfor) en toxische stoffen.

• Remt oppervlakkige afspoeling van 

stoffen en sediment naar de beek en 

vertraagt al doende piekafvoeren.

• Versterkt de microbiële activiteit in 

de oeverzone (afbraak organisch 

materiaal).

• Verstevigt de oever en beschermt 

tegen oevererosie.

• Beperkt de groei van algen en water-

planten en vermindert zo de onder-

houdsbehoefte. 

In Drenthe komen maar weinig broek-

bossen voor in de bovenlopen van de 

beken. Deze broekbossen hebben grote 

ecologische waarden en daarom is het 

ook vanuit de natuurfunctie van belang 

dat deze bossen worden ontwikkeld. 

*   VOOR BEKEN DIE STEDEN EN INTENSIEF BEHEERDE 
OPEN LANDSCHAPPEN KRUISEN, WORDT HIERMEE 
IN HET OPSTELLEN VAN MAATREGELEN EN HET 
AFLEIDEN VAN DOELEN REKENING GEHOUDEN

AMBITIE & UITVOERING

Het behouden en verder ontwikkelen 

van de milieufuncties van het bos. De 

provincie vergroot door de uitvoering 

van hydrologische maatregelen de 

sponswerking (water vasthouden) van 

bossen en zorgt er daarmee voor dat 

de vochtvoorziening voor het bos en

het grondwater verbeterd. 

GEELBROEK
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ORANJETIPJE

DE REEST BIJ DE WIJK

VLEDDER AA BIJ HET WAPSERVELD Gebruik van het bos
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3.3 HOUTOOGST EN GEBRUIK HOUT

De Drentse bossen zijn aan -

gelegd voor de houtoogst 

en dat is terug te zien in de 

grootschalige boswachterijen. In 1994 

(Bosverkenning, 1994) was de totale 

bijgroei in het Drentse bos geschat op 

ruim 200.000 m3, waarvan ongeveer 

de helft geoogst werd. Bij duurzaam 

beheer van de bossen, ouder dan dertig 

jaar, is een houtoogst van 70 tot 80% 

van de bijgroei reëel. 

Op grond van de huidige cijfers 

(Meijberg, 2021) waarover we nu 

beschikken blijkt de houtoogst juist 

afgenomen te zijn. De gezamenlijke 

houtoogst door Staatsbosbeheer en 

de Bosgroep lag in 2020 rond de 

55.000 m3. Daarnaast wordt er nog 

hout geoogst door een aantal kleinere 

partijen, maar dit draagt in de totalen 

nauwelijks bij. In het Bosbeleidsplan 

(1996) werd aangegeven dat de 

jaarlijkse houtoogst rond de 100.000 

m3 was. Dit betekent dat de Drentse 

houtoogst bijna gehalveerd is. Verwacht 

mag worden dat Staatsbosbeheer en de 

Bosgroep gezamenlijk verantwoorde-

lijk zijn voor het overgrote deel van de 

totale houtoogst. Eén van de oorzaken 

van de afname is dat bij grotere 

oppervlaktes bos houtoogst geen doel 

meer is. Net iets meer dan de helft van 

de bossen binnen het NNN heeft nog 

houtoogst als nevenfunctie (beheer-

typenkaart van het Natuurbeheerplan). 

In de landelijke Bossenstrategie is 

aangegeven dat vanuit de gebruiks-

mogelijkheden het belangrijk is dat het 

hout een zo hoogwaardige toepassing 

krijgt. Hiermee wordt bedoeld dat de 

meest hoogwaardige toepassingen van 

hout zoals fineerhout en zaaghout de 

voorkeur krijgen boven de toepassing 

voor verzelplaten en de laagwaardige 

toepassing brandhout. De landelijke 

Bossenstrategie geeft aan dat de oogst 

van brandhout uit bossen afgebouwd 

moet worden. In Drenthe is de 

biobrandstof (brandhout en snippers 

voor energiecentrales) uit bossen slechts 

gering en bestaat het voornamelijk uit 

reststromen die opgeruimd moeten 

worden. Bosbouwkundig en  ecologisch 

is het op de arme zandbodem niet 

verantwoord om top en takhout af te 

voeren als biobrandstof. Oogsten voor 

biobrandstof is nooit een doel op zich 

en het overgrote deel van biobrand-

stoffen komt uit gemeentelijke plant-

soen en landschappelijke beplantingen. 

(Inventarisatie Bio-grondstofstromen 

Drenthe in Hoofdlijnen, 2021).

In het bosbeheer en bij houtoogst is 

het van belang dat dit gebeurt met 

respect voor de andere functies van het 

bos. Dit betekent dat de oppervlakte 

van het verjongingsvlak niet oneven-

redig groot kan zijn. Hoe kleiner het 

verjongingsvlak, des te meer blijft het 

bosklimaat gehandhaafd en kunnen 

schaduwsoorten zich gemakkelijk 

vestigen, zoals beuk en douglas. Hoe 

groter het verjongingsvlak, des te meer 

het bosklimaat verstoord wordt en er 

ruimte is voor pionierboomsoorten, 

zoals berk, grove den en eik. Ziekten, 

plagen of andere calamiteiten (bv storm 

of brandschade) vragen soms om grote 

verjongingsvlakken omdat de opstand 

afgestorven is.

OOSTERZAND IN HET HOLTINGERVELD

Gebruik van het bos
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De gewenste grootte van het verjongings-

vlak is een punt van discussie binnen 

het bosbeheer. Het ministerie van LNV 

heeft in het kader van de landelijke 

Bossenstrategie opdracht gegeven aan 

Wageningen University & Research  

(J. den Ouden & G.M.J. Mohren, 2020) 

om de voor- en nadelen die samen-

hangen met de grote van het verjongings-

vlak in beeld te brengen. Dit rapport geeft 

de effecten op de nutriënten huishouding, 

de CO2-vastlegging, de biodiversiteit en 

de bosbouwkundige aspecten weer. De 

conclusie van dit rapport is dat ook vanuit 

biodiversiteit gezien er geen eenduidige 

voorkeur bestaat voor de grootte van 

het verjongingsvlak. Op grond van deze 

bevindingen wil de provincie Drenthe 

geen beleid voeren over de omvang van 

het verjongingsvlak, maar dit overlaten 

aan de deskundigheid van de bos  -

beheerder. 

HUIS VAN HOUT, BLOEMBERG

WILDE APPEL 
Hakhout is een vorm van bosbeheer die 

tot het midden van de vorige eeuw veel 

toegepast werd. Hierbij werd om de vijf 

tot vijftien jaar het bos gekapt waarna 

de boom op de blijvende stoof weer uit 

kan lopen. Het hakhoutbeheer kent zijn 

eigen waarden, die verbonden zijn met 

cultuurhistorie en biodiversiteit. Daarom 

wil de provincie op zeer bescheiden 

schaal een deel van het hakhoutbeheer 

blijven ondersteunen vanuit het SNL. 

Wanneer het bos langer dan 25 jaar niet 

gekapt is, dan verdwijnen de specifieke 

waarden van het hakhoutbeheer en is er 

geen sprake meer van hakhoutbeheer. 

De ambitie in de landelijke Bossen-

strategie is om de oppervlakte natuurbos 

toe te laten nemen van 30 naar 40%. Dit 

is in Drenthe reeds gerealiseerd. Omdat 

in Drenthe al een grotere oppervlakte het 

predicaat natuurbos/boslandschap heeft, 

hecht de provincie er aan om de huidige 

oppervlakte van 50% multifunctioneel 

bos in stand te houden.

AMBITIE & UITVOERING

Om de huidige houtoogst te garan-

deren, willen we dat tenminste 50% 

van het bosareaal multifunctioneel is 

om daarmee een bijdrage te leveren 

aan de houtoogst.

Hiermee draagt de provincie bij aan 

de beschikbaarheid van hout, de 

werkgelegenheid in de bossector 

en een blijvende CO2 opslag in 

hout door gebruik van het hout in 

eindproducten, zoals constructiehout, 

heipalen en plaatmateriaal.

UITSLEPEN VAN HOUT IN HET 
DRENTS-FRIESE WOLD30



3.4 INHEEMSE BOOMSOORTEN MET AUTOCHTONE POPULATIES

Een belangrijke functie van bos 

en houtige landschapselementen 

is het behouden van inheemse 

boomsoorten met autochtone popula-

ties. In het natuurbeleid van de 

provincie is het belang aangegeven 

van de instandhouding van populaties 

en genenmateriaal dat uniek is voor 

Drenthe. Autochtone populaties zijn 

daarbij van wezenlijk belang en laten 

zich gemakkelijk vermengen met niet 

autochtone populaties. Met name bij 

houtige gewassen is dit aan de orde. 

Omdat door de bebossingen van de 

laatste twee eeuwen veel niet autoch-

toon plantmateriaal gebruikt is, kunnen 

die zich vermengen met onze oorspron-

kelijke populaties. 

In 1997 heeft in Drenthe een inventa-

risatie van autochtoon genenmateriaal 

van houtige gewassen plaatsgevonden. 

Hiermee zijn de belangrijkste locaties 

met autochtoon genenmateriaal in 

beeld gebracht. Dit beeld is nog niet 

volledig, daarom kan het gewenst 

zijn nog aanvullende inventarisaties 

te doen. Beheerders kunnen een 

belangrijke rol spelen bij het in kaart 

brengen van mogelijk onderzoek-waar-

dige gebieden. In de rapportage 

“Oorspronkelijk inheemse houtige 

gewassen in Drenthe” zijn de bevin-

dingen beschreven. De oorspronke-

lijke inventarisatiegegevens zijn nog 

beschikbaar. Aangenomen mag worden 

dat op veel plaatsen de beschreven 

inheemse bomen en struiken nog 

voorkomen. Immers, houtige gewassen 

kunnen oud worden. Toch gaat dit 

lang niet overal op. Veel soorten van 

bosranden die in voormalig hakhout 

voorkwamen, zoals wilde appel, 

wilde kardinaalsmuts, wegedoorn en 

bijzondere meidoorn- en wilde rozen-

soorten, verdwijnen langzaam. Diverse 

locaties waar autochtone bomen en 

struiken voorkomen, liggen binnen 

natuurontwikkelingsgebieden. Hier is de 

combinatie van natuurontwikkeling met 

spontane bosontwikkeling een voor de 

hand liggende keuze.

Provincie en beheerders willen onder-

zoeken wat nodig is om bijvoorbeeld 

in de Maatlanden, Lieverder Noordbos, 

Geelbroek, Amerholt, Scheebroek, 

Oosterholten de autochtone bomen 

en struiken te behouden en uit te 

breiden. Naast de genetische betekenis 

van autochtone soorten zijn de oude 

landschapselementen waardevol als 

cultuurhistorisch erfgoed. Eeuwenlang 

is er een wisselwerking geweest tussen 

gebruik van boom- en struiksoorten 

voor allerhande doelen, die in die 

landschapselementen verankerd liggen 

en zichtbaar zijn door hak-, knot- en 

snoeivormen. De kennis over waarde-

volle locaties, het gebruik en ontwerp 

van nieuwe bossen met autochtoon 

plantmateriaal en het beheer van de 

locaties met autochtone bomen en 

struiken, waaronder ook zeldzame en 

bedreigde soorten, dient beter verspreid 

te worden. 

WILDE APPEL KARDINAALSMUTS

WEGEDOORN

TWEESTIJLIGE MEIDOORN
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Korte impressie uit de Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland 

(RCE, 2016) 

Waardevolle locaties van autochtone bomen 

en struiken zijn weergegeven in: 

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?-

map=groen%5Ferfgoed

In Drenthe zijn de gevolgen van de 

 geologische processen uit het Pleistoceen 

zichtbaar in het landschap, met vooral 

keileemhoudende, geaccidenteerde bodems, 

de veelal afgegraven veenbodems, de 

dekzanden en potkleiafzettingen. Daarnaast 

zijn er de veel jongere beekdalen. Enkele 

kleinere bossen nabij oude akkers en in 

beekdalen zijn bijzonder waardevol zoals 

het Mantingerbos, de Zeijerstrubben, de 

Kniphorster strubben en de Hulzedink met 

veelal eikenhakhoutbos en hulst. De Drentse 

Aa-vallei, het best bewaarde bekenlandschap 

in ons land met de vele houtwallen en enkele 

kleine, oude gebruiksbosjes als het Gastersche 

Holt en het Amerbos. Ze zijn plaatselijk 

soortenrijk met de spaarzame genenbronnen 

in situ van de wilde appel, fladderiep, gladde 

iep, wilde kardinaalsmuts, wegedoorn en 

bijzondere meidoorn- en wilde rozensoorten. 

Voor de wilde appel is Drenthe een belang-

rijke provincie, al gaat het nog maar om 

kleine aantallen. Bijzonder zijn de bossen en 

houtwallen op de potklei bij Roden, Norg, 

Lieveren en Langelo. Vooral de Maatlanden 

en de omgeving van Roden zijn rijk aan 

bijzondere en zeldzame soorten. In voormalig 

hakhoutbos en oude houtwallen komen 

soorten voor als wilde appel, grootvruchtige 

meidoorn, schijnkoraalmeidoorn, tweestijlige 

meidoorn, wegedoorn, beklierde heggenroos, 

egelantier, schijnegelantier, kale struweelroos 

en de wilde kardinaalsmuts.

Andere bijzondere landschapselementen 

vinden we langs het Peizerdiep, Lieversche 

Diep en bij de Slokkert met de Tempelstukken 

en het Norgerholt met opvallende hoge 

hulstbomen. Belangrijk is het houtwallen- 

en heggengebied van Leutingerwolde ten 

noorden van Roden met unieke populaties 

van wilde rozen- en meidoornsoorten. 

Diverse beekdalen en -dalletjes herbergen 

cultuurhistorisch waardevolle oude 

 ontginningen met houtwallen die als 

‘maden’ en ‘stukken’ worden aangeduid. We 

noemen het Drostendiep en Westerstroom 

(bij Oosterhesselen en Zweeloo) en de 

Geeserstroom (bij Gees) en vooral het dal van 

de Reest waarvan het zuidelijk deel binnen 

de provincie Overijssel valt. Het Meerbosch is 

nagenoeg de enige groeiplaats van autoch-

tone (hakhout) beuk. In de zomereikenbossen 

is de hulst een steeds grotere rol gaan spelen. 

Verder zien we er sporkehout, ratelpopulier, 

wilde kamperfoelie en wilde lijsterbes als 

veel voorkomende soorten. Elzenbos, Elzen-

vogelkersbos- en Elzenbroekbostypen zien we 

vooral in de beekdalen met vooral de zwarte 

els en in mindere mate de es als hakhoutvorm.
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Van belang is om bij beheermaatregelen 

van oude boskernen en houtwallen eerst 

een duidelijk beeld en analyse te vormen 

van de boom- en struiklaag. Zodat 

negatieve effecten op de autochtone 

bomen en struiken worden vermeden. 

Daar is nog weinig ervaring mee en een 

uitdaging voor kennis en creativiteit. 

Belangrijk is om deze kennis te ontwik-

kelen met name binnen de provincie en 

de terreinbeherende organisaties.

Hierbij is het van belang de aan  -

wezige kennis bij terreinbeheerders 

en Landschapsbeheer te benutten. 

Ook particulieren en agrariërs kunnen 

hierbij betrokken worden vanuit 

het Streekbeheer of Plan Boom 

(zie paragraaf 5.7).

In gebieden waar nog autochtone 

populaties voorkomen, kunnen deze 

uitgebreid worden en deze uitbreiding 

kan deels spontaan of door aanplant van 

autochtoon plantmateriaal. In gebieden 

waar al veel niet autochtoon plant-

materiaal is opgegroeid, heeft het geen 

meerwaarde om autochtone herkomsten 

te gebruiken.

AMBITIE & UITVOERING

Instandhouding en uitbreiding van 

autochtone bomen en struiken. De 

provincie streeft ernaar om samen 

met partners door middel van 

voorlichting, onderzoek en workshops 

deze kennis verder te ontwikkelen 

en verspreiden. Daarnaast wil de 

provincie via het SNL de aanplant van 

autochtoon plantmateriaal stimuleren 

op de daarvoor geschikte locaties. 

ZEVENSTER

MANTINGERBOSZOMEREIK

Gebruik van het bos
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3.5 BOSFUNCTIEKAART

In de vorige paragrafen zijn de functies van het bos 

beschreven. Er ontbreekt een kaart met daarop de 

ruimtelijke verdeling van de bosfuncties. We kunnen 

de Drentse bossen grofweg in drie functies indelen:

1. NATUURLIJK BOSLANDSCHAP

Binnen het natuurlijke boslandschap vormen 

natuurlijke processen de basis voor het beheer, 

waarbij de begrazing van deze gebieden mede 

bepalend is voor de structuur van het landschap. 

Het beheer wordt bepaald door de intensiteit van 

de begrazing. Inleidend beheer kan noodzakelijk 

zijn om een goede uitgangssituatie te scheppen. 

Overige beheermaatregelen worden net als in 

het natuurlijke bos zoveel mogelijk beperkt.

2. NATUURBOS

Binnen de natuurbossen vormen natuurlijke 

processen de basis voor het beheer. Hier streven 

we naar zo min mogelijk ingrijpen door de mens. 

Aanvankelijk kan de aanwezige bosstructuur, 

beperkte soortensamenstelling of de aanwezig-

heid van veel exoten inleidend beheer nood -

zakelijk maken.

3. MULTIFUNCTIONEEL BOS

Multifunctionele bossen worden beheerd om 

een evenwichtige ontwikkeling van de bossen te 

krijgen met als doel: een aantrekkelijk bosbeeld 

voor recreatie, een (hoge) bijdrage aan de 

houtoogst én meer biodiversiteit. 

GRASSTEELMYCENA

MANTINGERBOS
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Op de bosfunctiekaart (zie bijlage kaart 2) is een 

indeling van de Drentse bossen gemaakt op grond 

van de bovengenoemde functionaliteit. Tevens 

zijn de waardevolle bos   gemeenschappen en bos  -

reservaten weergegeven (zie bijlage 3). Waardevolle 

bosgemeenschappen zijn natuurlijke bossen, die 

representatief zijn voor bos   gemeenschappen die 

hier van nature thuis horen (A-locatie bossen in 

Drenthe Kenschets, 1998). De waardevolle bos  ge-

meenschappen kennen een uitbreidingsdoelstelling, 

omdat veel van deze bosgemeenschappen zichzelf 

niet duurzaam in stand kunnen houden. Vandaar 

dat in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) 

de waardevolle bosgemeenschappen onderdeel zijn 

van het bosclusteringsbeleid. 

In de Drentse bossen liggen zes bosreservaten. 

Deze bosreservaten zijn ingesteld om te zien hoe de 

bossen zich kunnen ontwikkelen. 

De functie-indeling zoals hierboven aangegeven 

heeft geen invloed op de toegankelijkheid van 

het bos en het recreatief medegebruik. In bos- en 

natuurgebieden kan vanuit recreatie gekozen 

worden voor een recreatiezonering op grond van 

de aanwezige of potentiële waarden, maar dit 

moet nadrukkelijk gezien worden als een hiervan 

losstaande keuze.

De provincie heeft met verschillende partijen 

afspraken gemaakt over het natuurbeheer binnen 

het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). 

Jaarlijks geeft de provincie de subsidiemogelijk-

heden aan op de beheertypen- en ambitiekaart 

en in de tekst van het Natuurbeheerplan. Het 

Natuurbeheerplan is de basis voor subsidieaan-

vragen voor (agrarisch) natuurbeheer, omvorming 

naar natuur én inrichting & kwaliteitsontwikkeling 

van (bestaande) natuur. 

De beheertypenkaart geeft de huidige situatie aan, 

op grond waarvan financiële bijdragen kunnen 

worden aangevraagd. De ambitiekaart geeft de 

gewenste ontwikkeling vanuit het natuurbeleid van 

de provincie Drenthe weer.. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie heeft de ambitie om de indeling 

op de bosfunctiekaart na te streven en wil deze 

kaart gebruiken als leidraad voor de invulling 

van de bosfuncties. 

VOSSENBERG

Gebruik van het bos
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4 MEER BOS
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DOELSTELLING 

LANDELIJK 
BOSSENSTRATEGIE

We hebben momenteel 370.000 hectare bos in Nederland. Onze 
ambitie is dat het Nederlandse bosareaal in 2030 met 10% is 
 toegenomen naar 407.000 hectare. Dat is nodig voor de  
 biodiversiteit en het vastleggen van koolstof, zoals afgesproken  
in het Klimaatakkoord.

We onderscheiden drie sporen om dit doel te bereiken:
• Compensatie ontbossing door natuuromvorming 

Omdat ontbossing leidt tot verlies van koolstofopslag en 
maatschappelijke onrust gaan we de ontbossing met terug
werkende kracht (vanaf 1 januari 2017) volledig compenseren 
met bosaanleg.

• Bosuitbreiding binnen het Natuurnetwerk  
Alleen locaties waar de huidige vegetatietypen een lage 
 ecologische verwachting hebben, komen in aanmerking voor de 
ontwikkeling tot bos. Per saldo moet de biodiversiteit toenemen.

• Bosuitbreiding buiten het Natuurnetwerk 
We gaan de mogelijkheden verkennen hoe we 19.000 hectare 
extra bos kunnen realiseren buiten NNN. Dit is een grote opgave, 
want de ruimte is schaars in Nederland. We moeten daarom slim 
koppelen met andere functies en meervoudig ruimtegebruik 
stimuleren. Om bosuitbreiding buiten het Natuurnetwerk van 
de grond te krijgen, onderscheiden we een aantal uitvoerings
strategieën die kansrijk zijn. We onderscheiden een aantal 
voorkeursstrategieën voor bosuitbreiding die we ruimtelijk 
indelen. Het gaat om bosuitbreiding in beekdalen, langs grote 
rivieren, rond steden en dorpen, in combinatie met landbouw, in 
combinatie met woningbouw en in combinatie met de energie
opgave.

ATALANTA’S IN ZUIDWOLDE

BOSAANLEG LIEVERDER NOORDBOS

Meer bos
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Vanuit verschillende doelstellingen 

is meer bos gewenst. In het 

klimaatbeleid is aangegeven dat 

bos een belangrijke bijdrage kan leveren 

om CO2 vast te leggen. Daarnaast zijn 

nieuwe bossen gewenst vanuit recreatie, 

biodiversiteit, landschap en bescher-

ming van aanliggende natuurgebieden. 

In de landelijke Bossenstrategie is een 

bosuitbreidingsdoelstelling van 10% 

voor de komende tien jaar benoemd. 

Dit betekent dat er landelijk 37.000 ha 

bos aangeplant moet worden. Dit is 

gelijk aan de huidige oppervlakte bos 

in Drenthe. De provincie Drenthe sluit 

aan bij het uitgangspunt van de lande-

lijke Bossenstrategie wat betreft de 

10% bosuitbreiding. Dit betekent voor 

Drenthe dat ernaar gestreefd wordt om 

3.700 ha bosuitbreiding te realiseren. 

Bij de aanplant van bossen is het van 

groot belang gebruik te maken van de 

goede bosbouwkundige  herkomsten, 

kwaliteit en bescherming van het 

plantsoen. Immers bos plant je voor de 

toekomst! Gezien de te verwachten 

grote vraag naar plantsoen is het belang-

rijk om voor de zaadwinning goede 

zaadoogst locaties te beschrijven en op 

te nemen in de rassenlijst bomen. Op 

de daarvoor geschikte locaties, kan het 

de voorkeur hebben om in plaats van 

bosbouwherkomsten gebruik te maten 

van autochtone herkomsten. Zie hiervoor 

het vorige hoofdstuk 3.

Voor de aanleg van nieuw bos en 

houtige landschapselementen geldt dat 

de locaties dienen te passen binnen 

de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 

Hierbij rekening houdend met de andere 

provinciale belangen, zoals  biodiversiteit, 

aardkundige waarden,  archeologie, 

cultuurhistorie en landschap. Voor -

waarde voor de realisatie van bos  -

uitbreiding is dat deze ontwikkeld 

worden op locaties waar dit planologisch 

ook inpasbaar is. Daar waar de functie 

van de grond in het bestemmings-

plan gewijzigd dient te worden, is het 

noodzakelijk dat in een vroegtijdig 

stadium de gemeenten betrokken zijn. 

In de Omgevingsvisie 2022 staat 

het bosclusteringsbeleid verwoord. 

Dit betekent dat nieuwe bossen 

aangelegd worden aansluitend aan 

bestaande bossen, natuurgebieden, 

recreatie terreinen, waardevolle bos  -

gemeenschappen en woonkernen, zoals 

uitgewerkt is in de POV. 

Om de bosuitbreidingsopgave te 

realiseren, zetten we ook in op bomen 

buiten het bos. Het gaat hier om houtige 

landschapselementen zoals houtwallen, 

struiken, heggen en solitaire bomen. 

Zie verder hoofdstuk 5. 

HAAGBEUK IN ZUIDWOLDE
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BOSUITBREIDINGSOPGAVE ZOALS NU INGEZET

4.1 200 HA  
COMPENSATIE NATURA 2000 ( N 2000)

Door de omvorming van bos naar lage  vegetaties 

ten behoeve van N 2000-doelstellingen is na de 

invoering van de Wnb in 2017 rond de 100 ha 

bos gekapt. Als gevolg van de  maatschappelijke 

discussie over deze omvorming van bos, is 

de provincie terughoudend geworden om 

deze omvorming te stimuleren. Om aan de 

N 2000-verplichtingen te voldoen, is het nodig om 

nog 100 ha bos om te vormen naar lage vegeta-

ties. De aanleg van de compenserende bossen 

wordt gefinancierd vanuit het Programma Natuur. 

In de landelijke Bossenstrategie is aangekondigd 

dat de vrijstelling van de herplantplicht voor 

boskap conform N 2000 beheerplannen in de Wnb 

(en straks in de Omgevingswet) komt te vervallen. 

Conform de landelijke Bossenstrategie worden 

deze bossen aangelegd buiten het NNN. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie wil kap van bossen t.b.v. N 2000 

doelstellingen voor 2030 compenseren. De 

provincie gaat 200 ha compensatie bos in eigen 

beheer realiseren of met behulp van een subsidie 

voor bosaanleg en functiewijziging vanuit het 

SNL.

4.2 800 HA  
BINNEN BESTAANDE NATUUR

Binnen bestaande natuurgebieden komen 

graslanden voor die zich nauwelijks ecologisch 

ontwikkelen. Door hier bos op aan te planten wordt 

een hogere ecologische waarde bereikt. Uit een 

eerste inventarisatie met de terrein beheerders en 

de Bosgroep kan op deze wijze 800 ha bos geplant 

worden binnen de natuurgebieden. Uitgangs punt 

bij deze locaties is dat niet alleen vanuit de wens 

de biodiversiteit te vergroten bos gerealiseerd kan 

worden, maar dat dit ook moet passen binnen een 

maatschappelijk verantwoord beleid t.a.v. archeo-

logie, cultuurhistorie, landschap etc. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie wil 800 ha bos realiseren in 

bestaande natuurgebieden om de biodiversiteit 

te vergroten. De provincie wil eigenaren van 

met name graslanden, die een lage huidige en 

hogere potentiële natuurwaarden hebben, met 

het SNL stimuleren om bos aan te leggen.

LANDGOED DODSHOORN SCHOONLOO

TINY FOREST WEIDEBLOEM HOOGEVEEN

VOEDSELBOS VLINDERIDYLLE ZUIDWOLDE

Meer bos
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JONGE RANSUIL

4.3  1.200 HA  
BINNEN DE OPGAVE NIEUWE NATUUR

De provincie heeft vanuit het Programma Natuurlijk Platteland 

de ambitie om voor 2027 een kleine 6.000 hectare natuur in te 

richten. Vanuit de ecologische potenties ligt het voor de hand 

om op een deel van deze gronden bos aan te planten of om 

spontane bosontwikkeling te stimuleren. Maar ook de ontwikke-

ling van boslandschappen binnen natuurontwikkelings gebieden 

behoort tot de mogelijkheden waarbij een deel van het gebied 

bebost wordt, een gedeelte zich spontaan kan bebossen en 

een gedeelte met begrazing opengehouden kan worden. Denk 

hierbij aan de bovenlopen en brongebieden van beekdalen 

waar vroeger al veelal broekbos voorkwam. Bij grote inrichtings-

opgaven zal de provincie, in overleg met andere overheden en 

grondeigenaren, een startnotitie maken met daarin welke natuur 

ontwikkeld dient te worden. Uiteraard houden wij rekening met 

de vastgestelde natuurdoelen van deze gebieden. Dit wordt 

afgewogen met andere provinciale belangen zoals aardkundige 

waarden, archeologie, cultuurhistorie en landschap.

AMBITIE & UITVOERING

De provincie wil 1.200 ha bos realiseren in Natuur-

ontwikkelings gebieden om zowel de natuurpotentie van 

deze gebieden als biodiversiteit te vergroten.

Deze doelstelling wordt uitgevoerd conform het Programma 

Natuurlijk Platteland. Bij grotere projecten zal de provincie/

Prolander het voortouw nemen. Bij kleinere projecten kan 

de grondeigenaar gebruik maken van het SNL.
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4.4 1.700 HA  
BUITEN NNN

De bosuitbreiding buiten het NNN is voor de 

provincie een kans om andere doelstellingen 

gezamenlijk te realiseren. Veel partijen in Drenthe 

hebben aangegeven kansen te zien voor de 

aanplant van houtige landschapselementen zoals 

houtwallen, struiken, heggen en solitaire bomen. 

Het past in het Drentse landschap en levert een 

grote bijdrage aan de biodiversiteit en de leefom-

geving. Daarom maakt de provincie onderscheid 

tussen nieuw bos en houtige landschapselementen. 

In hoofdstuk 5 “Bomen buiten het bos” wordt 

ingegaan op de houtige landschapselementen.

Samen met landbouw, waterschappen, gemeenten, 

bos- en natuurbeheerders willen wij ook inzetten op 

het realiseren van nieuw bos. 

Het slim combineren van functies met de aanleg van 

bos heeft tot resultaat dat doelstellingen gestapeld 

kunnen worden, financiële geldstromen gecom-

bineerd kunnen worden en dat het ruimtebeslag 

gereduceerd wordt. Zo kan bosuitbreiding buiten 

het NNN bijdragen aan de vermindering van de 

stikstofbelasting en daarmee een onderdeel zijn van 

de Gebiedsgerichte aanpak Stikstof. 

Vanuit bedrijven is er een toenemende interesse om 

de uitstoot van CO2 te compenseren door de aanleg 

van bos. 

Daarnaast liggen er ook kansrijke combinaties 

met woningbouw, waterbeheer en tegengaan van 

veenoxidatie. 

NIEUWE LANDGOEDEREN

Het beleid ten aanzien van nieuwe landgoederen 

zoals beschreven in de Omgevingsvisie 2022 zal 

voortgezet worden. Dit betekent dat wanneer door 

initiatief een nieuw landgoed ontwikkeld wordt, op 

een locatie passend binnen het wettelijk en ruimte-

lijk kader van de provincie (POV) en gemeente, dit 

bijdraagt aan de bosuitbreidingsdoelstelling. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie heeft de ambitie om 1.700 ha bos 

met andere partijen te ontwikkelen en ziet deze 

ambitie als een inspanningsverplichting.

De provincie wil hierbij zoeken naar het 

 combineren van bosuitbreiding met andere 

functies. Dit betekent dat er nu geen  ruimtelijk 

beeld is waar de gewenste bosuitbreiding 

 gerealiseerd gaat worden, maar wel de 

 uitnodiging aan maatschappelijke partijen om te 

komen met voorstellen.

GEKNIKT PALMPJESMOSHOLMERS-HALKENBROEK
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DOELSTELLING  

LANDELIJK  
BOSSENSTRATEGIE

Meer landschapselementen 
Raamwerk met ambitie voor aanvalsplan gereed: 10% groen
blauwe dooradering in 2050. De partners van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel ontwikkelden een raamwerk voor het aanvals
plan met een gezamenlijke ambitie. In 2021 werken de partners dit 
raamwerk uit tot een aanvalsplan met een uitvoeringsprogramma. 
Dat vraagt samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en 
overheden. De gezamenlijke ambitie van de partners is om 10% 
groenblauwe dooradering te realiseren in het gehele cultuurland
schap, waarvan 5% houtige elementen. Dit is in lijn met de Europese 
biodiversiteitsstrategie waarin het doel is opgenomen om 10% van 
het landbouwareaal om te vormen tot landschappen met een hoge 
biodiversiteit.
Agroforestry draagt bij aan klimaatrobuuste landbouw en  verbinding 
landbouw en natuur Agroforestry is een vorm van kringloopland
bouw die bijdraagt aan een sterkere verbinding van landbouw 
en natuur. Dat is ook de inzet van de visie ‘Landbouw, Natuur en 
Voedsel: waardevol verbonden’. Onze inzet is om agroforestry goed 
te verankeren in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB).

Ons streven is dat geen kind in Nederland de basisschool verlaat 
zonder een boom te hebben geplant. Met name voor kinderen in 
groep 7 en 8 is dit een belangrijke gebeurtenis.

Bomen buiten het bos geven structuur aan onze leefomgeving, zijn bepalend 

voor de beleving van het landschap, de leesbaarheid van de cultuurhistorie 

en van groot belang voor de biodiversiteit. Vanuit de klimaatontwikkeling 

wordt dit alleen maar belangrijker voor de leefbaarheid van de dorps- en stedelijke 

omgeving en het buitengebied. Het versterken van houtige landschapselementen kan 

ook een middel zijn om landschappelijke en cultuurhistorische waarden te versterken.

GEOORDE WILGDAL VAN DE DWINGELDERSTROOM 
BIJ LHEEBROEK

Bomen buiten het bos
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Bij nieuwe ontwikkelingen zoals een 

nieuw bedrijventerrein, nieuwbouw

wijk, het opwekken van energie of een 

nieuwe locatie voor een boerderij is het 

maken van een beplantingsplan een 

waardevol instrument voor een goede 

ruimtelijke opbouw en een groene 

dragende structuur voor de toekomst. 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven 

dat buiten het NNN 1.700 ha bosaanleg 

noodzakelijk is om te komen tot een 

bosuitbreiding van 10% van het Drentse 

bosareaal. Naast dat we willen inzetten 

op het realiseren van nieuw bos, zien 

veel partijen kansen voor de aanplant 

van houtige landschapselementen buiten 

het NNN. Steeds meer mensen nemen 

 verantwoordelijkheid voor hun woon 

omgeving en daarbij past het ook om 

de woon omgeving te “vergroenen” met 

de aanplant van houtige landschaps

elementen. 

In de volgende paragrafen wordt aange

geven waar bijgedragen kan worden aan 

een versterking van een groene leef 

omgeving. Voorwaarde voor de aanplant 

van bomen is dat deze ontwikkeld 

worden op locaties waar dit planologisch 

ook inpasbaar is. 

BOS OP BEDRIJVENTERREIN 
HOOGEVEEN 
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5.1 DRENTS GOUD

De huidige houtige landschaps-

elementen in steden, dorpen en 

platteland vormen de infrastruc-

tuur van het cultuurhistorisch landschap, 

de biodiversiteit en de herkenbaarheid 

van de leefomgeving. Dit wordt wel 

het Drentse goud genoemd. Deze 

landschaps elementen dragen bij aan 

de kwaliteit van de leefomgeving en de 

toeristische aantrekkelijkheid van Drenthe. 

De laatste decennia zien we dat veel 

houtige landschapselementen verdwenen 

zijn of in kwaliteit afnemen. Voor de 

instandhouding van deze landschapsele-

menten is een adequate handhaving door 

gemeenten en de provincie noodzakelijk. 

Daarnaast dienen de bestaande houtige 

landschapselementen goed beheerd en 

hersteld te worden. Hierbij kan de kaart 

Jonge ontginningen en ruilverkavelingen 

(2021) een belangrijk hulpmiddel zijn. 

Voor het herstel en beheer van deze 

landschaps elementen zijn extra financiële 

middelen noodzakelijk.

Houtige landschapselementen zijn onder-

deel van de groen blauwe dooradering. 

De groen blauwe door adering van 

onze leefomgeving draagt bij aan het 

verzachten van extreme weerinvloeden, 

door het geven van schaduw, waterop-

vang en verminderen van windinvloeden. 

Hiervoor is het nodig dat deze doorade-

ring versterkt wordt. Het versterken van 

DOTTERBLOEM

VASTHOUDEN VAN WATER IN HET DWINGELDERVELD

de groen blauwe dooradering kan ook een middel zijn om de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden te versterken 

en nieuwe ontwikkelingen in te passen. De verdere uitwerking 

van de groen blauwe dooradering zal gebiedsgericht uitge-

werkt moeten worden in kleinere samenwerkingsverbanden 

van gemeenten, waterschappen, grondeigenaren en inwoners. 

Dit kan deel uitmaken van het streekbeheer, maar zal veelal 

ook een grotere aanpak vragen. 

De provincie wil een landschapsontwikkelingsschets maken, 

als inspiratiebron en structuurbeeld voor o.a. de groen-blauwe 

dooradering en de inpassing van nieuwe ontwikkelingen.

AMBITIE & UITVOERING

Conform de landelijke Bossenstrategie wil de provincie 

invulling geven aan de versterking van de groen-blauwe 

dooradering. We ondersteunen initiatieven die hieraan 

bijdragen. Ook willen we daarvoor een landschaps-

ontwikkelingsschets met toe te passen versterkings principes 

opstellen. Daarnaast willen we met gemeenten een 

strategie ontwikkelen om houtige landschapselementen 

die van belang zijn voor de groen-blauwe dooradering 

van steden, dorpen en platteland goed te beschermen en 

deze bescherming ook te handhaven. Het huidige streek-

beheer is hiervoor een mooi instrument om bewoners en 

gebruikers in contact met elkaar te brengen en samen hun 

woonomgeving te versterken met de aanplant van houtige 

landschapselementen. Wij verkennen op welke wijze invul-

ling gegeven kan worden aan een subsidieregeling voor 

deze landschapselementen.
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5.2 AGROFORESTRY

Agroforestry is een ruim begrip 

waar alle vormen van landbouw 

en het gebruik van bomen en 

struiken, op een bedrijfsmatige manier 

mee wordt bedoeld. Een hele intensieve 

vorm is het voedselbos. 

De laatste jaren zijn er diverse  initiatieven 

om een voedselbos te realiseren. De 

provincie ziet het voedselbos als een 

landbouwkundige activiteit waar bomen 

en struiken onderdeel van zijn. Het 

gaat om bomen en struiken die voedsel 

produceren, zoals walnoot, hazelaar en 

bes   dragende struiken. Voedselbossen 

kunnen ontwikkeld worden op 

landbouwgrond en niet in bestaande 

bossen. 

Andere vormen van Agroforestry zijn nog 

experimenteel en in ontwikkeling. Een 

bekend voorbeeld is de combinatie van 

strokenteelt met rijen fruit- en noten-

bomen. Bij de provincie kan een vrijstel-

ling binnen de kaders van de POV van 

melding- en herplantverplichting aange-

vraagd worden, in het kader van de Wnb 

(en straks onder de Omgevingswet), 

waarmee het voedselbos of andere 

beplantingen de kwalificatie krijgen van 

tijdelijk bos en op termijn, indien nodig, 

weer omgevormd kan worden tot meer 

traditionele landbouwgrond. De ontwik-

keling van Agroforestry in overgangs-

gebieden kan een bijdrage leveren aan 

het verzachten van de overgang van 

natuur naar andere functies. 

PERENBOMEN IN RUINERWOLD

WALNOOT FRAMBOOS IN HET VOEDSELBOS IN ZUIDWOLDE

AMBITIE & UITVOERING

De provincie heeft de ambitie dat 

Agroforestry ontwikkeld wordt t.b.v. 

vergroening woonomgeving, groen-

blauwe dooradering en in overgangsge-

bieden. De provincie wil de Agroforestry 

door de vrijstelling van meldings- en 

herplantplicht binnen de kaders op 

grond van de POV (uitvoering Wnb, 

straks Omgevingswet) stimuleren en 

wil incidenteel ook financieel bijdragen 

indien dit past in de combinatie van 

functies. Uiteraard alleen op die plekken 

waar dit planologisch inpasbaar is.
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5.3 BOMEN IN EN ROND STEDEN EN DORPEN

Vergroening van steden en 

dorpen is vanuit klimaat 

ontwikkeling en vanuit gezond-

heid van belang. Bomen dragen bij 

aan de waterbergingscapaciteit en 

de vermindering van hittestress in het 

stedelijk gebied. Daarnaast draagt 

vergroening in de directe leefomgeving 

bij aan natuurbeleving en stimuleert 

groen in de buurt een actieve leefstijl. 

Vanuit bewoners en bewoners-

initiatieven zien we dan ook een toene-

mende belangstelling voor de aanplant 

van bomen en aanleg van kleine bosjes 

in steden en dorpen.

De ontwikkeling van Tiny-forest is 

een initiatief van het IVN en een mooi 

voorbeeld van het vergroenen van 

de leefomgeving en om kinderen en 

volwassen in contact te brengen met 

bomen en struiken. Een Tiny-forest is 

een bosje ter grootte van een tennis-

veld, met inheemse bomen en struiken. 

De ontwikkeling van groen, eventueel 

in combinatie met wateropvang, 

heeft voor het bedrijventerrein van de 

toekomst een belangrijke meerwaarde. 

Vergroening van bedrijventerreinen 

vlakken weersextremen af (storm, 

wateroverlast en hitte), dragen bij aan 

vastgoedwaarde, verblijfskwaliteit, 

een groen imago, leggen CO2 vast 

en dragen bij aan de biodiversiteit. 

De vergroening kan plaatsvinden op 

perceelsgrenzen, overhoeken en ter 

aankleding van de voorkant van het 

bedrijf. De provincie vraagt aandacht 

voor het creëren van groene, gezonde 

en klimaatbestendige bedrijven-

terreinen. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie heeft de ambitie dat 

dorpen en steden meer vergroenen. 

De provincie stimuleert andere 

partijen om meer bomen en struiken 

te planten in dorpen en steden. 

TINY FOREST BIJ NIJSTAD

WATEROPVANG IN DE OLDE KENE, HOOGEVEEN
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5.4 BOOMFEESTDAG

In de landelijke Bossenstrategie is de 

doelstelling verwoord dat elk kind 

in zijn basisschoolperiode actief 

deelneemt aan een boomfeestdag. 

De stichting Nationale Boomfeestdag 

organiseert de boomfeestdag en de 

provincie ondersteunt een aantal 

betrokken partijen, zoals IVN en 

LBD. De provincie heeft de ambitie 

dat alle Drentse scholen deelnemen 

aan de Boomfeestdag en dat is een 

stevige ambitie, omdat de gemeenten 

en scholen, die de boomfeestdag 

 organiseren op de verschillende locaties, 

nu al aangeven dat zij tegen de grenzen 

aan lopen van hun organisatorische 

mogelijkheden en geschikte locaties.

AMBITIE & UITVOERING

Alle Drentse scholen nemen deel 

aan de Boomfeestdag. De provincie 

onderzoekt met gemeenten en 

scholen hoe meer scholen mee 

kunnen doen aan de Boomfeestdag. 

LAAGHALEN

5.5 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUW BELEID (GLB)

Vergroening van het GLB kan een 

bijdrage leveren aan de economische 

functie van de groen blauwe door -

adering. Wanneer het beheer van 

houtige landschapselementen onderdeel 

is van de ecosysteemdiensten uit het 

toekomstige GLB, dan zal vanuit de 

agrarische sector de instandhouding 

en het beheer van deze landschaps-

elementen ondersteund worden. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie wil zich inzetten om 

houtige landschapselementen een 

onderdeel te laten zijn van het GLB. 

De GLB eco-toeslag stelt boeren in 

staat om deze landschapselementen 

te onderhouden.
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5.6 PLAN BOOM

Plan Boom is een initiatief van 

Natuur en Milieufederatie Drenthe 

(NMFD) en Landschapsbeheer 

Drenthe LBD en heeft de ambitie om 

een half miljoen tot een miljoen bomen 

in Drenthe voor en door inwoners te 

planten in vier jaar tijd. Plan Boom 

richt zich op de aanplant van bomen in 

tuinen, bermen, plantsoenen, parken, 

bedrijventerreinen en in het buiten-

gebied. Hiermee wordt de CO2 uitstoot 

verkleind en wordt de leefomgeving 

mooier, groener, frisser en gezonder. 

De provincie heeft waardering voor 

dit project omdat burgers, bewoners-

initiatieven en bedrijven zich kunnen 

aanmelden voor het planten van bomen. 

Een half miljoen bomen planten komt 

overeen met de doelstelling dat elke 

inwoner van Drenthe een boom plant. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie heeft de ambitie dat er 

tenminste een half miljoen bomen 

geplant gaan worden voor en door 

inwoners. De provincie ondersteunt 

door middel van subsidie Plan Boom.

BOMEN OP BEDRIJVENTERREIN 
DE WIEKEN, HOOGEVEEN

PLANTEN BOLLEN VAN WILDE 
NARCIS IN HET KLOOSTERBOS, 
SCHOONEBEEK

Bomen buiten het bos
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5.7 EIGEN BOMENBESTAND

De provincie is eigenaar van 

bomen langs de provinciale 

wegen en andere beplantingen 

aansluitend aan provinciale infra-

structuur. Deze bomen zijn van groot 

belang voor landschappelijke, natuur- 

en/of cultuurhistorie waarden. 

In totaal beheert de provincie circa 

27.000 bomen langs wegen en bijna 

200 ha aan singels, bosplantsoen en 

bossen. Het beheer is vastgelegd in de 

Groenbeheervisie (Zicht op wegen en 

kanalen, 2016). Deze visie is het beleids-

matige kader en vormt de basis voor 

het beheer. De provincie wil het bomen-

bestand op peil houden door voor iedere 

gekapte boom een nieuwe te planten, 

bij voorkeur langs wegen en door perio-

diek onderhoud aan de bomen. 

Uit onderzoek (ANWB-EuroRAP 2014) 

blijkt dat veel bomen zich bevinden 

binnen de obstakelvrije zone van de 

berm. Bomen in de berm hebben een 

grote invloed op bermongevallen. Naast 

de bermongevallen en de gevolgen die 

dit met zich meebrengt, zorgen bomen 

in de berm ook voor andere problemen. 

Bijvoorbeeld wanneer ze dichtbij in-/

uitritten of zijwegen staan, waardoor ze 

het zicht van de weggebruiker belem-

meren.

Dit betekent dat voor dit verkeersveilig-

heidsrisico een oplossing gezocht moet 

worden. Het betekent ook vaak een 

afweging tussen landschap, natuur- en/

of cultuurhistorie en verkeers veiligheid. 

Daarbij dienen bomen ook vaak als 

 geleiding van de weg, afscherming 

tussen weg en fietspad of bieden 

bescherming tegen harde windvlagen.

Bij nieuw te ontwikkelen wegen of 

 herinrichting van wegen is het van 

belang dat bij de inrichting rekening 

gehouden wordt met een obstakelvrije 

zone langs de weg en ruimte voor de 

aanplant van bomen. Op deze wijze 

wil de provincie ruimte geven voor 

de ontwikkeling van laanbomen met 

landschappelijke waarden. 

AMBITIE & UITVOERING

De provincie houdt haar bomen-

bestand op peil door voor iedere 

gekapte boom een nieuwe te 

planten. Zoveel mogelijk in lijn -

vormige beplanting. Wanneer dit niet 

mogelijk is, zal gezocht worden naar 

geschikte compensatielocaties. Er 

komt een afwegingskader om tot een 

evenwichtige afweging te komen van 

de belangen van landschappelijke en 

natuur/cultuurhistorische waarden en 

de verkeersveiligheidsrisico's.

STERREBOS FREDERIKSOORD

LAAGHALERVEEN

BONTE VLIEGENVANGER

KORSTMOS

Bomen buiten het bos
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Voor de uitvoering van de Drentse Bomen en 
Bossenstrategie wil de provincie zo veel mogelijk 
gebruikmaken van de bestaande financierings
bronnen en ook het bestaande instrumentarium 
van het SNL benutten om de gewenste maat 
regelen te stimuleren. 

De maatregelen van vitaal bos worden gefinancierd 

vanuit Programma Natuur (rijksprogramma) en de 

gelden vanuit het Natuurpact. De provinciale gelden 

vanuit het Programma Natuur en het Natuurpact zijn onder-

deel van het Programma Natuurlijk Platteland. Het realiseren 

van nieuw bos wordt via verschillende sporen uitgevoerd en 

gefinancierd. De compensatie van de herplant van bossen 

die gekapt zijn voor N 2000 doelen, wordt gefinancierd 

vanuit Programma Natuur. De realisatie van bossen binnen 

de bestaande natuur kunnen gefinancierd worden vanuit 

de financiën die beschikbaar zijn vanuit het Natuurpact. De 

bosuitbreiding buiten het NNN dient gefinancierd te worden 

vanuit de verschillende doelstellingen die deze bossen krijgen. 

Gedacht kan worden aan CO2-vastlegging, stedelijke uitbrei-

ding waarbij bosuitbreiding onderdeel kan vormen van de 

grondexploitatie en water bescherming. Specifiek voor de 

houtige landschapselementen zien wij kansen om aan te 

sluiten bij het programma BBND (Boer Burger Natuur Drenthe), 

het deltaplan Biodiversiteit. De provincie wil hierin een actieve 

rol op zich nemen. 

Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven van de 

ambities, instrumentarium en financiering.

BOSWACHTERIJ GROLLO0

De Drentse aanpak
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Paragraaf Ambitie Instrument Financiering

2.1 Gezond, gevarieerd en vitaal bos bestand tegen het veranderend 
klimaat

SNL Onderzoek en voorlichting 
klimaatbestendig bosbeheer

Programma Natuur €300.000,- 
provinciale bijdrage

2.2 De provincie wil inzetten op hydrologisch herstel van bossen SNL Programma Natuur

2.3 De provincie wil de effecten van verzuring en vermesting in bossen 
verzachten en daar waar mogelijk de depositie verminderen

SNL
Gebiedsprocessen

Programma Natuur
Programma Stikstof

2.4 De provincie heeft de ambitie dat over tien jaar alle Drentse bossen 
vitaal zijn

SNL Programma Natuur

3.1 Behoud recreatief medegebruik van het bos SNL
Natuurschoonwet

Natuurpact
Fiscale faciliteit Belastingdienst

3.2 Het behouden en verder ontwikkelen van de milieufuncties van het bos SNL Programma Natuur

3.3 Niveau huidige houtoogst uit bestaande bossen aanhouden en bosuit-
breiding benutten voor meer houtoogst

Beleidskaart bosfuncties
Bosuitbreiding
SNL

Natuurpact

3.4 Instandhouding en uitbreiding van autochtone bomen en struiken SNL
Voorlichting, onderzoek

Natuurpact

3.5 De provincie heeft de ambitie om de indeling op de bosfunctiekaart 
na te streven

Beleidskaart bosfuncties
Bosuitbreiding
SNL

Natuurpact

4.1 De provincie wil kap van bossen t.b.v. N 2000 doelstellingen voor 
2030 compenseren

SNL Programma Natuur

4.2 De provincie wil 800 ha bos realiseren in bestaande natuurgebieden 
om de biodiversiteit te vergroten

SNL of spontane bosontwikkeling Natuurpact

MEPPER HOOILANDEN

MANTINGERBOS
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Paragraaf Ambitie Instrument Financiering

4.3 De provincie wil 1.200 ha bos realiseren in natuurontwikkelingsge-
bieden om de biodiversiteit te vergroten

SNL
Gebiedsprocessen

Natuurpact

4.4 De provincie heeft de ambitie om 1.700 ha bos met andere partijen te 
ontwikkelen. En ziet deze ambitie als een inspanningsverplichting

SNL
Gebiedsprocessen

Programma Natuur en aanvullende 
financieringsbronnen, afhankelijk van 
doelstellingen

5.1 Conform de landelijke Bossenstrategie wil de provincie invulling 
geven aan de versterking van de groen-blauwe dooradering en wil 
daarvoor een landschapsontwikkelingsschetskaart met toe te passen 
versterkings principes opstellen

GLB
Andere ondersteuning

Nog verder te onderzoeken en in te 
vullen

5.2 De provincie heeft de ambitie dat Agroforestry ontwikkeld wordt 
t.b.v. vergroening woonomgeving, groen-blauwe dooradering en in 
overgangsgebieden

Vrijstelling van meldings- en 
herplantplicht op grond van de POV 
(uitvoering Wnb)

Afhankelijk van mogelijke combina-
ties van functies en doelstellingen

5.3 De provincie heeft de ambitie dat dorpen en steden meer vergroenen Stimuleren

5.4 Alle Drentse scholen nemen deel aan de Boomfeestdag Ondersteunt partijen zoals IVN en 
LBD voor deze activiteiten

Prestatieafspraak

5.5 De provincie wil zich inzetten om houtige landschapselementen een 
onderdeel te laten zijn van het GLB

GLB of andere ondersteuning Nog verder te onderzoeken en in te 
vullen

5.6 De provincie heeft de ambitie dat er tenminste een half miljoen bomen 
geplant gaan worden voor en door inwoners

Bijdrage vanuit Boer Burger Natuur Drenthe

5.7 De provincie houdt haar bomenbestand op peil door voor iedere 
gekapte boom een nieuwe te planten. 

Eigen beheer Provinciale middelen

ASSERBOS

BOSWACHTERIJ RUINEN

HELMMYCENA

HOLLANDSCHEVELD

De Drentse aanpak
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Bosuitbreiding
Bestaand bos
Gerealiseerd bos

Topografie

Provinciegrens

Spoorweg

Bebouwing & wegen

Water

KAART 1 GEREALISEERDE BOSUITBREIDING

BOSAANLEG LIEVERDER NOORDBOS

Bijlage
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WIJSTER
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BosFuncties
Boslandschap
Multifunctioneel bos
Natuur bos

Bosgemeenschappen en Bosreservaten
Waardevolle bosgemeenschappen
Bosreservaat

Provinciegrens

Spoor

Bebouwing & wegen

Water

Natuur (Natura 2000)

KAART 2 BOSFUNCTIEKAART
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BIJLAGE 3 WAARDEVOLLE BOSGEMEENSCHAPPEN (ECOSYSTEEMVISIE BOS) 

Bosgemeenschap Locatie Eigenaar Oppervlakte Minimum 
oppervlakte

Korstmossen-Dennenbos Dwingeloo SBB 5 30

Kussentjes mos-Dennenbos Dwingeloo SBB 5 30

Kraaihei-Dennenbos Dwingeloo SBB 45 30

Kraaihei-Dennenbos Berkenheuvel NM 45 30

Berken-Zomereikenbos Kremboong HDL 15 50

Berken-Zomereikenbos Dwingeloo SBB 45 50

Vochtig Berken-Zomereikenbos Elim div. eigenaren 45 50

Vochtig Berken-Zomereikenbos Kremboong HDL 15 50

Vochtig Berken-Zomereikenbos Dwingeloo SBB 45 50

Vochcig Berken-Zomereikenbos Zeyer Strubben SBB 35 50

Wintereiken-Beukenbos Oeverse bosje particulieren 5 40

Wintereiken-Beukenbos Mantingerbos NM 5 40

Wintereiken-Beukenbos Norgerholt NM 25 40

Vochtig Wintereiken-Beukenbos Tonckensbos NM 15 40

Vochtig Wintereiken-Beukenbos Lieverense Noordbos SBB 5 40

Vochtig Wintereiken-Beukenbos Mensingerbos SBB 45 40

Gierstgras-Beukenbos Bosje van Anloo SBB 15 25

Gierstgras-Beukenbos De Braak NM 15 25

Eiken-Haagbeukenbos Geelbroek SBB 5 10

Eiken-Haagbeukenbos Gasterense Holt HDL 5 10

Eiken-Haagbeukenbos Kleibos HDL 5 10

Vogelkers-Essenbos Burgvallen HDL 5 10

SCHIPBORGER STRUBBEN BOSGIERSTGRAS

Bijlage
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COLOFON

Geproduceerd in opdracht van de provincie Drenthe, 2021

Grafische vormgeving: Marja Verberne

Fotografie: Hans Dekker
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