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De economische

impuls die stadsuitbreiding

of de aanleg van infrastructuur

staat vaak haaks op de wens naar meer natuurwoonomgeving.
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op gang en de bosuitbreiding
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blijft
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weer hoger op de (politieke)

Benthem van Stichting

waarin

in de onmiddellijke
komen maar moeizaam

ver achter bij de doelstellingen.

Bos en Hout heeft daarom voorlichtingsbijeenkomsten
bosaanleg

kan geven,

over de ruimtelijke

ze met zoveel mogelijk

betrokkenen

Stichting

ordening

van

heeft bekeken hoe

agenda kan komen. Leen Kuiper en Mark van

Bos en Hout vragen zich daarbij

aan meer bos en hoe groot de kans is dat daarvoor

af of er wel een echte behoefte

is

ruimte komt.
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Nederland heeft een groot tekort aan
recreatiemogelijkheden. Alleen al rond de
dertig grootste steden zou er 30.000 hectare
bos en 30.000 hectare kleine landschapselementen bij moeten komen. Om tegemoet
te komen aan de grote maatschappelijke
behoefte aan meer bos. heeft het Rijk een
flinke taakstelling voor bosuitbreiding op
zich genomen: in totaal 75.000 hectare in
de periode 1994-2020. een oppervlak gelijk
aan~ee keer de Noordoostpolder.
De gemeentelijke overheden hebben over
het algemeen nog geen duidelijk beleid voor
de terugdringing van het tekort aan groen
in en om de stad e,nveelalontbreekt er een
goede financiële onderbouwing. Sterker
nog: in de plannen van het nieuwe, inmiddels demissionaire kabinet is maar minimaal ruimte gereserveerd voor nieuwe natuur. In Nederland nemen asfalt en bebouwing inmiddels al evenveel plaats in als het
totale areaal bos- en natuurgebieden tezamen. De Raad voor het Landelijk Gebied
stelde in haar presentatie tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van Stichting Bos en
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Hout dat er over twintig jaar een grote kans
bestaat dat de helft van de Nederlanders
moet leven in een omgeving van baksteen
en beton, met veel te weinig bos en ander
groen, en dat het welbevinden van een
groot deel van de bevolking daar onder zal
lijden. Er zijn plannen om de komende
decennia nog circa twee miljoen huizen bij
te bouwen. De intentie voor de realisatie
van het bijbehorende bos is weliswaar
verwoord in de VijfdeNota Ruimtelijke
Ordening en het Structuurschema Groene
Ruimte (SGR)II, maar de uitvoeringsinstrumenten en het budget ervoor zijn volstrekt
ontoereikend. Daarbij komt dat de status
van de Vijfde "Nota en de SGRII op dit
moment volstrekt onduideUik is.
Stagnatie
De bosaanleg stagneert door onder
andere hoge grondprijzen, lage grondmobiliteit, gescheiden geldstromen voor volkshuisvesting en bosaanleg, gescheiden planning en reali5ering van rood en groen, gebrekkigbudget en planologische onduide-

Groen is gezond
Contact met de natuur heeft een positieve werking op het herstel van ziekten of het voorkomen
van stress en burnout. Recent onderzoek van onderzoeksinstituut Alterraen het RIVM laat zien dat
de gezondheid van bewoners in een buurt samenhangt met de hoeveelheid natuur in de
woonomgeving. Dit is onderzocht aan de hand van het aantal gezondheidsklachten bij huisartsen:
hoe meer groen, hoe minder klachten. Onze kennis over de relatie tussen natuur en gezondheid is
nog zeer beperkt. Dit is op zijn minst verwonderlijk te noemen. Gezien het grote belang dat zowel
individuele burgers als de politiek hechten aan natuur en gezondheid, zou je verwachten dat de
positieve relatie tussen beide waarden een prominente rol zou spelen in het beleid. Toch is dat niet
zo. Gezondheid wordt nog nauwelijks gebruikt als motivatie om natuurwaarden te bevorderen, en
de natuur wordt in de gezondheidszorg nog vrijwel niet erkend als preventief of curatief middel
(uit 'Van buiten word je beter', door A. van den Berg).

lijkbeid. Zo komt de aanleg van nieuw bos
in grote projecten als de Randstadgroenstructuur en de ecologische hoofdstructuur
niet echt van de grond. Voor het Bentwoud
is tot 2001 bijvoorbeeld maar 80 van de
beoogde460 hectare voor bosaanleg verworven en zijn er, na tien jaar praten, nog
maar nauwelijks bomen geplant.
Opvallend is dat maatschappelijke organisaties en milieugroeperingen zich wel inzetten voor behoud en duurzaam beheer
van bos, maar dat zij niet op de barricaden
springen voor nieuwe bosaanleg. Wat verder
natuurlijk een rol speelt, is dat diverse belangengroepen en organisaties claims leggen op de schaarse ruimte. Er is vaak een
verwevenheid van functies en het is maar
net wie er aan het langste of kortste eind
trekt.
En dat brengt ons tot de vraa& of er wel
behoefte is aan meer bos en groen. Het bos
behoort ongetwijfeld tot de meest populaire
recreatiebestemmingen in ons land.
jaarlijks worden er 200 miljoen bezoeken
gebracht aan het Nederlandse bos. Dat zijn
er gemiddeld een half miljoen per dag!
Mensengenieten er van de rust en stilte,
van de natuur en weten dat bos bijdraagt
aan een gezond milieu. Met de waardering
van het huidige bos zit het dus wel goed,
maar is er ook behoefte aan méér groen en
dient dit groen ook met alle geweld bos te
zijn?
Verschillende studies, zoals de Operatie
Boomhut van het ministerie van LNV en een

Nipo-enquête, tonen aan dat er zeker behoefte is aan meer groen. Het publiek definieert dit groen vaak als een boslandschap:
een mengeling van bos, open landschap,
water en recreatieve voorzieningen. waar
toegankelijkheid en bereikbaarheid essentieel zijn. Veel mensenzijn echter huiverig
voor veranderingen in hun 'achtertuin'.
Wanneer er eenmaal bos staat. zal menigeen zich sterk maken om dit te behouden,
maar wanneer er vanuit het niets een bos
moet verschijnen, verzet men zich.
Schaduwwerking en verlies van uitzicht zijn
slechts enkele van de vele aangevoerde
tegenargumenten. Daarbij komt nog eens
dat het een flink aantal jaren duurt, voordat er een indrukwekkend woud is ontstaan
dat de recreant aanspreekt. Dit laatste kan
wel enigszins gestuurd worden en ook hier
blijkt uit studies dat er kort na aanleg al
"behoorlijk gerecreëerd wordt in de jonge
aanplant. die nog weinig lijkt op een écht
bos.
Groen en wild
De vraag kan dus beantwoord worden
met: ja, er is meer behoefte aan groen. Maar
dit hoeft niet per definitie bos te zijn. De
laatste jaren is er een trend naar meer
'wilde natuur' ontstaan. Dit komt overeen
met het zogenaamde boslandschap en
betekent voor nieuwe natuur: niet het hele
project inplanten met bomen, maar het
terrein zodanig inrichten dat de natuur ook
zelf haar gang kan gaan. In veel gevallen

ontstaat ook op deze 'wilde' plekken op den
duurbos. Echter, het ontbreekt nog aan
wettelijke kaders om deze 'wilde natuur' te
beschermen. Soepelomgaan met de handhavin~ van de Boswet zou op dit punt gewenst zijn. Hier ligt een uitdaging voor de
provinciale overheid, die belast is met het
toezicht houden op de Boswet. Sommige
provincies hebben een duidelijke visie over
bosuitbreiding en geven ook ruimte aan
spontane ontwikkelingen, terwijl anderen
er nog nauwelijks over hebben nagedacht.
Bosaanleg kan een prima instrument zijn
om te voorkomen dat dorpen en steden aan
elkaar groeien. Bos valt immers onder de
Boswet en die is ingesteld om het bosareaal
in stand te houden. Met andere woorden: is
eenmaal gekozen voor bos, dan blijft het in
principe bos. Voor een eventuele bestemmingswij ziging moeten dan wel héle goede
argu1}1entenop tafel komen. Er zal, hoe dan
ook, elders boscompensatie moeten plaatsvinden. Wanneer men echter kijkt naar de
ontwikkeling van enkele oudere bossen in
de stadsrand, zoals het Haagsebos, het
Haarlemmerhout en het Amsterdamse bos,
moet geconcludeerd worden dat bos lang
niet altijd de verstedelijking kan tegenhouden. Maar de aanwezigheid van bos
beïnvloedt wél de vorm en de snelheid van
verstedelijking en is voor de bewoners van
groot belang.

Wonen in de buurt van het bos
De nabijheid van bos heeft in veel gevallen
een waardestijging van onroerend goed tot
gevolg. Onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut toont aan dat de gemiddelde
twee-onder-één-kap-woning ongeveer 7 procent meer waard is indien lokaal groen aanwezig is. In een woonomgeving met lokaal en
regionaal groen in de buurt. brengt een gemiddelde woning 14 procent meer op dan een
woning zonder de nabijheid van bos. Door de
waardestijging op onroerend goed zullen
lagere overheden en projectontwikkelaars
eerder geneigd zijn om te investeren in bosaanleg op landbouwgronden in het stedelijk
uitloopgebied.
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Op slippers
Stichting Bos en Hout vindt dat de toename van asfalt en beton in evenwicht moet
zijn met de beschikbaarheid van toegankelijk bos en natuur in de onmiddellijkecOmgeving. De aanleg van meer bos- en natuur
moet dan ook krachtig ondersteund te worden. In dit verband is het beleid van bijvoorbeeld de gemeente Breda zeer vooruitstrevend. Breda wil dat iedere inwoner eigenlijk
op 'slipperafstand' (ongeveer 200 meter) van
het bos moeten komen te wonen. De term
slipperafstand verwijst naar de mogelijkheid
om 'op je slippers' naar een stukJe openbaar
groen te lopen. Dat groen moet dan ook nog
eens geschakeld zijn aan de grotere aaneengesloten bos- en natuurcomplexen rondom
de stad. Het openbaar groen zal daarbij als
een aantal groene vingers tot in het centrum van de stad moeten doordringen. Of
dit concept in de praktijk is te realiseren, is
de vraag, maar het getuigt in ieder geval wél
van visie.
In een aantal voorlichtingsbijeenkomsten
van Stichting Bos en Hout over de relatie bos
en ruimtelijke ordening zijn verschillende
suggestiesgedaan om betere voorwaarden
te scheppen voor de aanleg van meer bos in
Nederland:
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.In de praktijk komt bosaanleg het best
van de grond als de Rijksoverheid zich
beperkt tot het opstellen van de globale
kaders en als zij de invulling en uitvoering van de plannen zo veel mogelijk
aan de provincie en de gemeente overlaat.
Een terugtredende rijksoverheid dus, met
een grote verantwoordelijkheid naar de
lagere overheden, die veel beter in staat
zijn gebiedsgerichte oplossingen aan te
dragen;
.Integraal plannen van rood en groen
dient het uitgangspunt te zijn en géén
uitzondering, zoals nu maar al te vaak
lIet geval is;
.Planologische duidelijkheid: zolang de
verwachting bestaat dat er gebouwd mag
worden, is het moeilijk grond te verwerven voor bos, aangezien de grondprijs
voor bosgrond veellager ligt;
.Functiecombinaties zoeken: zoals waterberging voor de stad, CO2-opslagin het
bos. de productie van biomassa in speciale
'energiebeplantingen' en het ontwikkelen
van landgoederen. Naast aankopen, inrichten en beheren, zou ook groenaanleg
door de aanwezige boeren gestimuleerd
en financieelondersteund moeten worden
(vorm van groene dienstverlening);

.Geïntegreerd financieren: het rood
betaalt het groen, waardoor het rood
meer waard wordt. Er zijn al sprekende
voorbeeldenhiervan, onder andere in
GemertfBakel, waarbij een toeslag wordt
geheven van één euro per vierkante
meter voor elk nieuw bouwkavel, in
Heerh ugowaardfAlkmaar fLangedij k,
waarbij een opslag wordt gehanteerd
van 2200 euro voor elk nieuw te bouwen
huis, en in bepaalde gebieden van de
stadsregio Rotterdam, waar een opslag
geldt van 6800 euro per nieuwbouwhuis.
Deze cijfers zijn ontleend aan een
onderzoek van het Landbouw
Economisch Instituut;
.Zoeken naar publieke en private samenwerking om bijvoorbeeld de grondontwaarding te gelde te maken (bij gemeentelijke grondaankoop voor bosaanleg is
dat onmogelijk; samen met private partijen is er veel meer mogelijk);
.Fondsvorming: stort rijksgeld. opslag op
rood en andere bijdragen in een fonds.
waarmee de aanleg van het bos regionaal
gefinancierd kan worden;
.Implementeren van het concessiemodel:
in plaats van het traditionele grond aankopen. inrichten en beheren; doelen en
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voorwaarden definiëren, exploitabele
elementen toevoegen (denk aan horecagelegenheden en verblijfsrecreatie) en dit
via een open inschrijving verkopen.
Integraal
Bosuitbreiding 'oude stijl' wordt zeker
in het stedelijk uitloopgebied steeds lastiger.
Het primaire doel van de ontwikkeling van
nieuwe bossen in de buurt van steden richt
zich op het creëren van een prettig woonen leefklimaat. Biodiversiteit en zeker
houtproductie zijn op deze locaties geen
doel op zich, maar een bijkom,end voordeel.

Grote aaneengesloten boscomplexen zijn
moeilijk te realiseren (zie bijvoorbeeld het
Bentwoud), maar dit hoeft geen bezwaar te
zijn. De recreant vraagt vooral een afwisseling van open en dicht, dus een boslandschap, waar agrarisch grondgebruik en bos
elkaar afwisselen. Dit vergt een integrale
aanpak met als doel: een kwaliteitsverbetering van het landschap in de periferie van
het stedelijk (uitloop)gebied. Wanneer dit
wordt gefinancierd uit hetzelfde fonds als
het aan te leggen bos, neemt de gebruikswaarde sterk toe. In de praktijk blijkt dat de
landbouwsector hiervoor klaarstaat, mits er

planologische duidelijkheid is en een reële
en duurzame financiering gegarandeerd is.
Meer ruimte voor bos kán dus best, maar
dan moet er wél eerst een breed draagvlak
voor de bosuitbreidingsplannen zijn, waarin
alle betrokkenen op zijn minst een aantal
wensen en ideeën kunnen terugvinden.
Over het algemeen vergt dat veeloverleg en
een lange voorbereidingstijd. Hoe eerder we
daarmee beginnen. hoe beter.
Leen Kuiper en Mark van Benthem werken
beiden bij Stichting Bos en Hout
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