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Klimaatslim bosbeheer
Bossen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de
klimaatverandering door vastlegging van CO2 in hun levende biomassa en
houtproducten. Tegelijkertijd is het van belang de veerkracht van onze
bossen tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen. Met
klimaatslim bosbeheer versterken we de bijdrage die bossen kunnen
leveren aan klimaatmitigatie (CO2-vastlegging) en werken we aan de
klimaatadaptatie van onze bossen.
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Figuur 1. CO2-effect van omvorming van een zwaar aangetaste monocultuur es (Horsterwold) voor verschillende scenario’s. Het CO2-effect is uitgedrukt in (1) de CO2-voorraad van het staande bos in jaar 50,
(2) de CO2 vastgelegd in producten in jaar 50, en (3) het cumulatieve substitutie-effect tot en met jaar 50.
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kader van dit project op 20 hectare bos bij
diverse eigenaren aanplant uitgevoerd.

Vooruitzichten voor het bosbeheer
Vooruitlopend op het Klimaatakkoord zijn
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Figuur 2. Voorbeeld van de verwachte impact van klimaatverandering op ﬁjnspar. De groene stippen
geven aan binnen welke klimaatgrenzen de soort momenteel in Europa voorkomt. De blauwe stip geeft
het huidige Nederlandse klimaat aan. De gele en rode stippen geven het verwachte klimaat aan in
respectievelijk 2050 en 2100. Dit laat zien dat het Nederlandse klimaat steeds minder geschikt wordt
voor de ﬁjnspar
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werken Wageningen Environmental
Research, Probos en de leerstoelgroep
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3 Kremers, J. 2017. Klimaatadaptatie in het bosbeheer.
Ontwikkeling van een model waarmee de impact van
klimaatverandering op het bos voor het bosbeheer.
Wageningen, Borgman Beheer Advies.
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