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 Het klimaat verandert. In het klimaatbeleid vormen de reductie van CO2 uitstoot en het vastleggen 
van CO2 een belangrijk onderdeel van het tegengaan van broeikasgas. Inmiddels is er een nationale 
bossenstrategie uitgebracht door het Ministerie van LNV en heeft ook Provincie Zuid-Holland een 
groeimodel voor bos- en bomenbeleid, om zo CO2 vast te leggen. Een overkoepelende ambitie uit dit 
beleid is om bos na te laten voor de volgende generatie. Maar wat ligt er nu precies ten grondslag aan 
een gezonde bosbiotoop? Hoe ziet een bos voor de volgende generatie eruit en waar zou dat kunnen 
komen? In Verbindend Bos is Mirte van Laarhoven op zoek gegaan naar de waarde van het woud. Die zit 
in veel meer besloten dan in het aantal bomen.

 We vestigen veel van onze hoop op het bos: het legt CO2 vast, het verschaft zuurstof, het huisvest 
een bron van leven en een bosbezoek draagt bij aan onze geestelijke gezondheid. Maar toch hebben 
veel bossen het zwaar. Klimaatverandering, versnippering en herplant projecten laten bossen weinig tijd 
en ruimte om zich hoogwaardig te herstellen. Op dit moment wordt er naar bossen gekeken door de bril 
van hoeveelheden en hectaren, in het kader van CO2-reductiedoelen. In de landelijke bossenstrategie 
zijn goede richtlijnen geformuleerd over hoe we meer bos kunnen maken, maar in de weg van voorschrift 
naar realiteit openbaart zich een kloof. Veel nieuw bos bestaat uit een beperkt aantal soorten, aangeplant 
in kleine eenheden, in barre bodemomstandigheden of een sub-optimale vochthuishouding. Veel nieuwe 
bossen hebben daardoor beperkte mogelijkheden om zich tot volwaardig ecosysteem te ontwikkelen. 
Aan de CO2 doelstelling wordt echter wel voldaan.

 Verbindend Bos kijkt naar wat er nodig is om nieuwe hoogwaardige bossen zichzelf te laten 
ontwikkelen. Het biedt een uitzaai-strategie waarmee de provincie haar ambitie voor 1000 hectare bos 
kan realiseren. Het plan start bij waardevolle boskernen en de bodem. Daarnaast zet Verbindend Bos in 
op de verbinding met de samenleving en het delen van kennis. Burgers kunnen gezamenlijk een steentje 
bijdragen aan het toekomstbos. Zo ontstaat een plan dat inspeelt op landschappelijke transities, wat de 
biodiversiteit vergroot, wat natuurnetwerken creëert, waar de volgende generaties zich mee verbonden 
voelen en wat CO2-vastlegt.

1. VISIE OP NIEUW BOS
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Het Oerbos: On-Nederlandse landschappen in Bialowieza Nationaal Park, Polen Het Beloofde Bos: aanplant van 10% nieuw bos in het kader van de bossenstrategie
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 Als bomen groeien, slaan ze CO2 op. Door fotosynthese zet een boom of plant water en koolstofdioxide 
om in zuurstof en glucose (suiker), onder invloed van licht. Gedurende de levensloop van een boom slaat 
deze zo’n 20 ton CO2 op in de stam, takken en wortels.1 Als de boom doodgaat komt een deel van deze 
CO2 weer vrij. Maar ook wordt een groot deel van de CO2 omgezet in humus. Door verschillende soorten 
bodemleven wordt het hout afgebroken en in de bodem opgenomen. Hoe dieper dit in de bodem terecht 
komt hoe koeler het wordt, wat het leven uiteindelijk vertraagt. Zo komt het verteringsproces tot stilstand. 
Bomen in moerassen komen op een vergelijkbare manier in de kringloop terecht na hun dood. Als een boom 
in het water valt vindt weinig verrotting plaats. Zo hebben zich in het verleden dikke turflagen gevormd. Op 
deze manier slaan bomen CO2 op tijdens de groei maar ook in de fase hierna.
 
 Een misvatting is dat jonge bomen vitaler zijn, sneller groeien en zo het meeste CO2 zouden opnemen. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat er veel bosverjonging plaatsvindt. Oude bomen worden gekapt en nieuwe 
worden geplant. Echter blijkt uit meer recente onderzoeken dat hoe ouder de boom, hoe sneller deze groeit. 
Zo produceren bomen met een stamdiameter van één meter drie keer zoveel biomassa als exemplaren die 
half zo dik waren.2 Oude bossen verjongen is dus niet nodig voor meer CO2 opname. Natuurlijke verjonging 
binnen nieuwe bossen is echter wel een interessant gegeven. Zo kan er met minimale ingreep van de mens 
nieuw bos ontstaan doordat het zichzelf uitzaait. Wat is hiervoor nodig en kan deze ontwikkeling in een 
bepaalde richting gestuurd worden, zodat het op een toekomstbestendige plek terecht komt? 

 Natuurlijke verjonging toont aan dat een bos zich goed ontwikkelt. Jonge zaailingen zoeken een 
goede standplaats met voedzame bodem, een goede waterhuishouding en voldoende licht. Als je onder 
een grote boom kijkt zul je talloze kleine zaailingen zien. De meeste halen het niet in de strijd om licht. 
Hoe verder je van de grote boom afloopt, hoe minder van zijn zaailingen je ziet, maar hoe groter ze zullen 
worden. Deze winnen het van de rest. Met de bodemkwaliteit, waterhuishouding en hoeveelheid licht 
kun bossen een bepaalde richting op gelokt worden.

 Een bos is bovendien veel meer dan een CO2 reservoir. Met de huidige, talloze aanplant acties 
beantwoorden we wellicht op korte termijn de CO2 doelstelling, maar dit levert op lange termijn niet 
vanzelfsprekend een waardevol bos op dat zich duurzaam kan ontwikkelen. We zouden onze werklust 
beter kunnen laten aansluiten op het groeitempo van het bos, een ecosysteem wat door vele jaren 
heen ontstaat. Als we onze ogen nog verder openen voor wat een bos is, dan kunnen we een holistisch 
toekomstwoud tot wasdom laten komen met verschillende bosdiensten en een waardevol ecosysteem.

Verbinden van kennis en ambities

1 , 2. Het verborgen leven van bomen. Peter Wohlleben. Amsterdam 2016
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Co2 opslag

Diversiteit 
aan genen

Hemelwaterregulering

Schone lucht

Vruchtbare 
bodem

Netwerk
Rijke 

biodiversiteit

Klimaatadaptief

Stimuleert gezondheid

Het Holostische bos: pleidooi voor nieuwe bossystemen in plaats van C02 opslag in ‘productiebossen’.
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 Er zijn geen bossen in Nederland waar de soortensamenstelling nog natuurlijk is en waarbij het 
oppervlakte groot genoeg is voor zelfregulatie. Dit impliceert dat bossen en menselijk handelen zich 
tot elkaar moet verhouden. De mens heeft veel invloed gehad op het bossenbestand in Nederland. Het 
grootste gedeelte van Nederland was lang geleden met bos bedekt. Ongeveer 6400 jaar geleden vond het 
begin van de opmars van de landbouw plaats.3 Om voedsel te verbouwen en nederzettingen te kunnen 
bouwen was grond nodig, wat leidde tot ontbossing. Vooral bossen op rijke ondergrond verdwenen. 
Bossen op arme zandgrond hebben zich nog langer kunnen handhaven, en werden na grootschalige kap 
eerder terug aangeplant om zandverstuiving tegen te gaan. 

  Van nature zijn bossen migrerende ecosystemen. De ene zaailing waait in een bepaalde richting, de 
andere volgt. En zo verhuizen bomen geleidelijk mee met een veranderend klimaat. Op dit moment verandert 
het klimaat echter zo snel, en is er dusdanig weinig land beschikbaar, dat bossen niet op eigen kracht een 
geschikte nieuwe standplaats kunnen vinden. Hoe kunnen we de wandelende bossen een handje helpen? 
 In Verbindend Bos wordt een nieuwe balans geschetst tussen ingrijpen en afwachten. Een balans 
die minder uitgaat van houtoogst en selecteren van toekomstbomen (zie onderstaande afbeelding), maar 
een die zoekt naar  een grotere zelfstandigheid van een bossysteem. Dit bossysteem is een mystieke 
wereld waar we nog lang niet alles van weten. Bij de ontwikkeling van nieuwe bossen is het van belang 
om oude en nieuwe kennis te verenigen en vooral de ruimte te creëren voor gezonde en geliefde bossen. 
Verbindend Bos start daarom bij de betovering van een nachtelijk bosbezoek, waar we als mens te gast 
zijn in het donker. En waar we onze zintuigen opnieuw kunnen openstellen voor wat bos is.

Dwarsdoorsnede van een bos op arme zandgrond met berk, eik en grove den waarin de verschillende soorten toekomstbomen 
aangegeven zijn. Tp = toekomstboom voor houtproductie, Tn = toekomstboom voor natuur, Tp+n = grote zomereik, toekomstboom 
voor productie en natuur. Illustratie Simon Klingen en Jan Sevenster. 

3 .A.locatie bossen in Zuid-Holland, J.B. den Ouden. Wageningen 1998

Tp+n Tn Tp Tn Tn

Bossen en (vestigings)klimaat
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Het Toekomstbos: Nieuwe kennis over bossystemen brengen nieuwe gedachten teweeg over de krachten van het bos. Fantastic Fungi, Louie Schwartzber



10 Zoektocht naar de mystieke kwaliteiten van het bos tijdens nachtelijke bosbezoeken
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Bos- en bodemtypen

ZANDVEEN

Schietwilgenbos (33)Gewoon Elzenbroekbos (29) Duin-Berkenbos (19)
Droog Wintereiken-Beukenbos (8)

KLEI

Een bos begint bij de bodem 
Bij de opkomst van spontane vegetatie speelt de relatie tussen 
bodem, waterhuishouding en licht een grote rol in het type 
vegetatie dat zich hier zal vestigen.

In deze studie is op hoofdlijnen naar de ondergrond gekeken. In 
de provincie Zuid-Holland zijn er grofweg drie bodemtypen te 
onderscheiden; zand, veen en klei. Op elke grondsoort voeren 
andere boomsoorten de overhand. 

1. Op de veengronden zien we natte bossen zoals Gewoon 
Elzenbroekbos (29). Hier komen over  het algemeen soorten 
voor als de Zwarte Els, Kraakwilg, Zomereik en Zachte Berk.

2. Op de zandgronden zien we droge bossen zoals Duin-Berkenbos 
(19) en Droog Wintereiken-Beukenbos (8). Met soorten als 
Wintereik, Zomereik, Zachte Berk, Ruwe Berk, Gewone Es en 
Beuk.

3. Op de kleigronden zien we verschillende vloedbossen zoals 
Schietwilgenbos (33). Doorgaans komen hier Schietwilg, 
Kraakwilg, Amandelwilg, Katwilg en Zwarte els voor.

Deze bosgemeenschappen bestaan uiteraard niet alleen uit 
bomen, maar ook uit kruid- en struikenlagen. In het rapport 
A-Locatiebossen in Zuid-Holland kan de precieze  opbouw en  
soortensamenstelling worden nageslagen.

2. ZUID-HOLLANDS BOS
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Bos en bodemkaart

Legenda
Veengrond

Rivierkleigronden

Zeekleigronden

Kalkhoudende zandgronden

Kalkloze zandgronden

Dikke eerdgronden

Op deze kaart is een overzicht gegeven van waardevolle 
boskernen met kernsoorten en de verschillende bodemsoorten 
die hiermee in verbinding staan.

Op pagina 24-25 worden de A-locaties en Bosreservaten verder toegelicht
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Landschappelijke transities
Door de verandering van het klimaat veranderen ook onze 
landschappen. Door zeespiegelstijging, indringen van zout en 
uitersten in neerslag en droogte is onze leefomgeving onderhevig 
aan grote verandering. We willen vasthouden aan de status 
quo, maar langzaam is het besef ontstaan dat meebewegen de 
enige optie is. Welke veranderingen komen er daarbij op ons af, 
en hoe kunnen we hierop anticiperen in het kader van nieuwe 
bossen? Dat wordt in dit hoofdstuk beschreven.

De bossen op zand, klei of veen hebben te maken met 
verschillende klimaat-gerelateerde uitdagingen.
1. De veengebieden stoten bijna twee keer zoveel CO2 uit 

als alle andere ecosystemen samen kunnen vastleggen.4 

In de veenpolders moet continu bemalen worden, de 
hoeveelheid water die hier weggepompt worden zal alleen 
maar toenemen. Omvormen van het huidige landgebruik en 
verhogen van het waterpeil is een noodzakelijke ingreep in 
de strijd tegen CO2 opslag. Hierbij kunnen de veenweide 
gebieden evolueren in moerasbossen.

2. De bossen op het zand hebben het zwaar vanwege een 
diepe waterspiegel. In gebieden met een gemiddelde 
waterpeil van -1,80 m zullen veel bossen het steeds 
zwaarder hebben door de droogte. Op de zandgronden met 
een diepe waterstand zal in de toekomst minder vegetatie 
voorkomen. De duinbossen kunnen zich dan theoretisch 
naar de meer vochtige binnenduinrand verplaatsen.

3. Op de kleigronden is indringing van zout een feit. Veel 
vegetatie en gewassen zullen hier in de toekomst verdwijnen. 
Dit is voor de natuur op zich geen probleem, want zout 
tolerante kennen het overnemen. Rivierbossen in de delta 
kunnen nog een poos floreren en zullen dan geleidelijk 
transformeren in kwelder-achtig gebied. Kwelders kunnen 
bovendien nog sneller CO2 absorberen dan bossen.

4. Cbs nieuws 2017. Bossen en bodems stoten meer co2 uit dan ze vastleggen

De Nederlandse - en Zuid-Hollandse delta vanuit ruimtestation ISS. © NASA
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ZANDVEEN KLEI

Van veenweide naar natte veenmoerassen Van duinbos naar landinwaards migrerende bossen Van wilgenvloedbos naar kweldernatuur

droog, huidig
droog, 2050 (extra t.o.v. huidig)

0 - 6 ton C ha1 jr1  koolstofemmissie uit veen
6 - 12 ton C ha1 jr1  koolstofemmissie uit veen

zout, huidig
zout, 2050 (extra t.o.v. huidig)

Elzenbroekbos + CO2 uitstoot Duin-berkenbos + verdroging Vloedbossen + verzilting 

Samenvattend overzicht van landschappelijke transities in relatie tot bodemtype en bosssystemen.
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VEEN “In Nederland is de CO2-uitstoot uit veengebieden bijna 

twee keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle 

ecosysteem samen.”

In Nederland is de CO2-uitstoot uit veengebieden bijna twee 
keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle ecosysteem 
samen De emissies zijn het hoogst in de provincies met de 
meeste veenweidegebieden: Friesland (24 procent), Drenthe 
(22 procent) en Zuid-Holland (15 procent) 

Naast aanplant van bossen om de CO2-uitstoot te compenseren,
kan herstel van natte moerasnatuur de hoeveelheid 
broeikasgassen verminderen. Door ontwatering verdwijnt er 
nu in Nederland jaarlijks 2000 ha aan veenbodem.5 Door de 
waterstand in veengebieden weer omhoog te brengen, zou dat 
kunnen verminderen. Een goede reden voor de ontwikkeling 
van meer natte natuur. 

5. Moeras uit CO2-opslag, Ko van Huissteden, VU  2010

0 - 6 ton C ha1 jr1  koolstofemmissie uit veen
6 - 12 ton C ha1 jr1  koolstofemmissie uit veen

Info en kaarten: Op Waterbasis, Deltares BoschSlabbers en Sweco
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Referenties: van Veenweide naar bosrijke moerassen

Van veenweide naar moerasbos

Veenweide intensief, Melkveehouderij

Veenweide extensief, Hooiland

Voormalig veenweide, Geen beheer

Zaailingen

Jong bos

volgroeid bos, met geconserveerd dood hout

< Schematische reeks van veranderingen in het veenweide 
gebied, van intensief beheerde graslanden naar moerasbossen 
met geconserveerd hout en opnieuw aangroeiend veen.
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ZAND “Veel bossen sterven door de droogte. Eerst oude eiken, 

beuken en naaldbomen, maar de laatste jaren nam de  

droogte toe en stierven ook steeds meer loofbomen.”

Door de diepere ontwatering zijn de grondwaterstanden in grote 
delen van de zandgebieden gedaald. Daardoor worden natte 
natuurgebieden al lange tijd door verdroging geplaagd. Op 
de kaart zijn droge gebieden te zien gebaseerd op een laagste 
grondwaterstand dieper dan 1,8 m onder maaiveld: het grondwater 
ligt hier buiten bereik van plantenwortels, dus er is grote kans op 
droogteschade. 

Als we zuiniger omgaan met ons (drink)water en beregening, 
wat wordt gepompt uit de diepere lagen onder zandgebieden 
dan kunnen we de droogte beperken. Daarnaast kunnen we 
bossen en gewassen die veel water nodig hebben langzaam 
naar andere plekken laten verplaatsen, waardoor een betere 
match tussen ondergrond en vegetatie wordt verkregen.

droog, huidig
droog, 2050 (extra t.o.v. huidig)

Info en kaarten: Op Waterbasis, Deltares BoschSlabbers en Sweco
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Droogte, degraderend bos

Duinbos in duinvallei

Migrerend duinbos

Van duinbos naar boskamers in de binnenduinrand

Referenties: van natte duinbossen naar boskamers in het binnenduinrandlandschap

< Schematische reeks van veranderingen in het duingebied, 
van duinbossen en duinvalleien op kalkrijke zandgronden 
naar satelliet bos met inmenging van nieuwe soorten in de 
binnenruinrandzone op de overgang van zand en veen.
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KLEI “Voor natte natuur is verzilting in principe geen  probleem, 

zolang de  doelen worden aangepast aan de ondergrond. 

Dus van zoetwaternatuurtypen naar kwelders en inlagen.”

Met het droger worden van de zomers bereikt het zoute 
grondwater steeds vaker de sloten – als zoute of brakke 
kwel – en op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden ook de 
wortelzone van planten. Spoelen met zoet water is een remedie 
die niet eindeloos haalbaar is. Het legt een te grote druk op het 
wateraanvoersysteem uit Rijn en Maas.

Voor natte natuur is verzilting in principe geen probleem, zolang 
de verwachtingen worden aangepast aan het veranderende 
klimaat. Dus van zoetwaternatuurtypen naar kwelders en 
inlagen. Vroeger bestond een kwart van Nederland uit kwelders, 
een gemis bij de CO2 opgave. Kwelders kunnen enorme 
hoeveelheden opslaan, ze doen dat zelfs sneller dan bossen.

zout, huidig
zout, 2050 (extra t.o.v. huidig)

Info en kaarten: Op Waterbasis, Deltares BoschSlabbers en Sweco
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Uiterwaarden zoet/brak
nieuw areaal vloedbos

Uiterwaarden zoet
Natte overstromingsvlakte

Uiterwaarden zout
Kwelderontwikkeling 

Van uiterwaarde naar kwelder

Referenties: van buitendijkse vloedbossen naar kwelder-milieu

< Schematische reeks van veranderingen in het deltagebied. 
van buitendijkse vloedbossen op opslibbende gronden naar 
kweldermilieus met zoutminnende vegetatie.
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Waardevolle bossen in Zuid-Holland: A-locaties en bosreservaten

Ligging van A-locaties en bosreservaten in Zuid-Holland

Zuid-Holland is misschien niet een provincie waarbij je 
denkt aan weelderige bossen. Maar Zuid-Holland kent een 
groot aantal waardevolle bosbronnen zoals de A-locatie 
bossen en bosreservaten. A-locatie bossen kunnen op grond 
van hun ecologische kwaliteit beschouwd worden als de 
beste voorbeelden van natuurlijke bosgemeenschappen in 
Nederland. Bosreservaten zijn bossen vanaf 5 ha waarin geen 
houtoogst of bosbeheer meer plaatsvindt en waar natuurlijke 
ontwikkeling zijn gang kan gaan. Op het kaartje hiernaast zijn 
de deze bosbronnen weergegeven. 

Natuurlijke bosgemeenschappen zijn van groot belang voor het 
voortbestaan van inheemse planten en dieren. Ze fungeren als 
refugia waarin soorten kunnen overleven en vormen een bron 
van oorspronkelijk inheems genetisch materiaal. Ze hebben een 
gevarieerde structuur, zowel horizontaal als verticaal. Grote 
bossen zijn nog extra waardevol. De kernen van grote bossen 
zijn namelijk gebufferd van negatieve invloeden van buiten. 
Bovendien heeft de grootte van een bos een direct verband 
met het aantal soorten dat daarin kan voortkomen. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe bossen in Zuid-Holland 
neemt Verbindend Bos de natuurlijke bosgemeenschappen als 
startpunt voor een uitzaaistrategie.

In het rapport A-Locatiebossen in Zuid-Holland kan de precieze  opbouw en  soortensamenstelling worden nageslagen.

3. BOSONTWIKKELPLAN

1. Beerenplaat
2. Breede Water
3. Carnisse Grienden
4. Duivenvoordse Polder
5. Gorinchemse Avelingen
6. Haagsche Bosch
7. De Horsten
8. Keukenhofbosch

9. KleinProfijt
10 Meijendel
11. Nieuwkoop
12. Plaat van het Land van Essche
13. Quackjeswater
14. Wolfsveld
15. Zorgvliet
16. Zuidhollandse Biesbosch

Waardevolle bosbronnen
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7. De Horsten

2. Breede Water

Slikken van Flakkee

11. Nieuwkoop

4. Duivenvoordse polder

14. Wolfsveld

1. Beerenplaat

13. Quackjeswater

16. Zuid-Hollandse Biesbosch
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Broekpolder 

Lage Bergse Bos
Hoge Bergse Bos

Loetbos

Kramer-Volkerak

Bernisse Mallebos

Develbos

Bentwoud

Buytenhout

Landgoed Clingendael

Landgoed Backershagen

Lentevreugd

Nieuw Leeuwenhorst

Solleveld
Van Leydenhof

Voornes Duin

Scheelhoek

De Punt

Kwade Hoek
IJsselmonde

De Elzen

Zuid-Holland heeft een traditie in ontwerp en aanleg van groen- 
en recreatiegebieden. Het ontwerp en de ontwerpopgaven zijn 
telkens door de tijd en het dan spelende vraagstuk bepaald. Op 
dit moment spelen er drie zaken, Zuid-Holland heeft enerzijds 
een grote woningbouwopgave en anderzijds een opgave in 
CO2 reductie en toename van biodiversiteit. Het vergroten 
van ruimte voor beleving en ontspanning in het groen kan een 
bijdrage leveren aan de opgaven die er liggen. 

Op de kaart zijn een groot aantal recreatiegebieden en 
landgoederen weergegeven. Waar de A-locatie bossen en 
bosreservaten zich vooral aan de randen van de provincie 
bevinden zien we dat de recreatiegebieden in verschillende 
soorten en maten verspreid liggen door de hele provincie. 
Ze bevinden zich vaak nabij steden. Ook zien we veel 
recreatiegebieden op de overgang tussen land en water of 
tussen zand en polder.

Voor de ontwikkeling van nieuwe bossen in Zuid-Holland kunnen 
deze recreatie gebieden functioneren als steppingstones in 
een verbindende structuur in het nieuwe netwerk van bossen. 

Bleiswijkse Zoom

Goudse Hout

Abtswoudse bos

Waardevolle bossen in Zuid-Holland: Landgoederen, natuur - en recreatiegebieden

Natuur en recreatie
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Van Leydenhof

Kwade Hoek

De ElzenLage Bergse Bos

Voornes Duin

Broekpolder Vlaardingen

De Punt

Landgoed ClingendaelBentwoud
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Van boskernen naar wildernis pockets

Bosstructurenkaart

Wildernispockets
Grote boseenheden met stille kernen

Bosaders
verbindende boslopers tussen stad en land

De provincie Zuid-Holland kent grote oppervlakten aan stedelijk 
en industrieel gebied. Het landschappelijk karakter openbaart zich 
met name voorbij de randen van het polycentrisch verstedelijkte 
gebied. Om dit verstedelijkt gebied heen vinden we de grotere 
landschappelijke eenheden van veenweide, kust en delta. 
Langs de randen van de provincie is er meer maat en ruimte voor 
nieuwe natuur. In deze randen bevinden zich ook grotendeels 
de waardevolle boskernen (A-locaties en bosgemeenschappen). 
Door in deze randen ruimte te reserveren kunnen de boskernen 
zich tot wildernispockets uitdijen.

Tussen de grotere bosstructuren langs de randen bevinden zich 
de natte - en recreatieve structuren die stad en land met elkaar 
verbinden. Door langs deze lijnen lineaire bossen te activeren 
ontstaat een waardevol, verbindend netwerk van bosaders 
tussen de wildernispockets.

De boomsoorten in de wildernispockets en bosaders zijn 
grotendeels nakomelingen vanuit de boskernen, die worden 
aangevuld met nieuwe soorten, toegespitst op het veranderende 
klimaat zoals droogte en zout tolerante soorten. Bovendien 
zullen we veel bossen een extra impuls meegeven in vruchten 
en noten dragende soorten. Dit als waardevolle voedselstroom 
voor de toekomst.

Op deze manier kan vanuit een uitzaaiprincipe een groter,  
robuust aaneengesloten bossennetwerk ontstaan met 
daarbinnen stille kernen voor de natuur, en hiertussen een 
netwerk van routes voor recreatief gebruik.
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Bos als wildernis

Bos als wildernis:
Wildernissen zijn beter bestand tegen klimaatsverandering, beter in staat om zichzelf te reguleren, uitermate geschikt voor de instandhouding van ecologische systemen en 
soorten, en heel waardevol voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbinnen zijn grote stukken ongerept bos zijn het beste voor CO2 opslag. Dekennisvannu

Om de wildernispockets en bosaders te ontwikkelen pleit 
Verbindend Bos voor een uitzaaistrategie in plaats van een 
schop in de grond. Dit biedt verschillende voordelen. Het levert 
bijvoorbeeld waardevolle ecosystemen vanaf dag 1 en is laag 
in aanleg- en onderhoudskosten. Ter indicatie; om van een 
sober aangeplant bos een biodivers ecosysteem te maken is 
een bosbouwplan van zo’n 30 tot 50 jaar nodig. 

Rondom de ‘bosbronnen’ wordt ruimte gereserveerd voor jonge 
zaailingen. Daarbij wordt gekeken waar de condities -nu en in 
de toekomst- het meest ideaal zijn voor nieuwe bossen om zich 
tot ‘wildernispockets’ te ontwikkelen. Wildernissen zijn goed 
bestand tegen klimaatverandering en bestaan uit waardevolle 
ecologische systemen die veel CO2 kunnen opnemen in het 
plantmateriaal en in de bodem.

De bomen doet het meeste werk in deze uitzaaistrategie. Maar 
om het bos ook als waardevolle plek voor de toekomstige 
generaties te laten zijn is er een compostplan waarmee het bos 
en de gemeenschap met elkaar worden verbonden. 
Op pagina 32 is hier meer over te lezen.
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Verbindend Bos
Visiekaart met raamwerk van bospockets en bosaders
Binnen het concept om het bos het werk te laten doen kunnen 
tegelijkertijd grotere landschappelijke structuren worden 
ontwikkeld. Door de sterke natuur aan de randen op te plussen 
en de natte - en recreatieve structuren tussen stad en land in te 
zetten als ‘bosaders’ kan een netwerk van grote, aaneengesloten 
boseenheden ontstaan. Deze boseenheden krijgen stille kernen 
voor de natuur, met hierlangs een dynamisch netwerk van 
recreatieve routes waar de gemeenschap zelf wordt gecreëerd.
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We zoomen dieper in op drie nieuwe bosstructuren - met verschillende soortensamenstalling en 
bodemomstandigheden - om een beeld te krijgen hoe dit bos kan bijgedragen aan de grotere, landschappelijke 
structuren in Zuid-Holland. De nieuwe bosstructuren verbinden elk meerdere boskernen.

Duinbos

Veenbos

Rivierbos

Bosgemeenschappen en soortenrijkdom 

Gegevens afkomstig uit rapport A-locatie bossen in Zuid-Holland. J.B. den ouden, ibn-dlo. Wageningen 1998.
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Ontwikkeltool: Bosloper 
Verbindend Bos vormt niet alleen een verbinding voor natuur, 
maar speelt ook in op de zachte en sociale waarden in de 
samenleving. Door kennis en interactie kunnen bosliefhebbers 
hun krachten bundelen en zich verbinden met het bos en elkaar.

Veel mensen willen zich inzetten voor het bos en dragen graag 
een steentje bij tijdens aanplant- of onderhoudsdagen. Omdat 
er in dit plan minimaal wordt aangeplant maar vooral wordt 
uitgezaaid is de bodem de hoofdrolspeler. Op plekken waar het 
bos zich tussen stedelijke structuren heen moet wringen helpt 
het om geschikte standplaatsen te creëren. 

Een bos start bij de bodem. Op een gezonde bosgrond met rijke 
humuslaag zaaien nakomelingen van grote bomen zich graag 
uit. Op plekken waar de humuslaag of bodemeigenschappen 
niet ideaal zijn komt de ‘bosloper’ van pas. Dit is een tapijt 
gecreëerd van voedingsstoffen zoals bladaarde, stalmest of 
huis, tuin en keukenafval. 

Composteren wordt het nieuwe recreëren. Door het uitrollen 
van een compost-plan kan elke bewoner kennis vergaren en 
bijdragen aan een gezonde voedingsbodem. Stap voor stap 
ontstaat een gespreid bed voor het bos. 

Met dit compostplan kan de voedingswaarde, het vochtgehalte, 
de zuurtegraad en het humusgehalte worden toegespitst op 
standplaats wensen van specifieke soorten. Door eerst de 
bodemkwaliteit te toetsen en hier speciale eigenschappen aan 
toe te voegen ontstaat een gezonde, doorlatende goeiplaats. 
Goede compost activeert vervolgens het bodemleven, waardoor 
er een biodivers ecosysteem ontstaat waar meer CO2 in kan 
worden opgenomen. 
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Compostplan

Het organisch materiaal dat bomen voortbrengen - zoals hout, schors, blad, twijgen, zaden e.d. - brengt humus in de grond. Een bodem met humus kan beter vocht en voedingsstoffen vasthouden en deze weer afgeven aan de vegetatie.
Met het compost-plan kan de bodem worden verrijkt en een rijk bodemleven worden gecreëerd. Zo ontstaat een goede groeiplaats voor jonge zaailingen. 

Toevoegen van organische stof

Aanjagen van bodemleven

bladaardeboomschors houtsnipper stalmest leem dood houtkleicitrus

nematoden schimmelsbacteriën 
& actinomyceten 

springstaarten 
& mijten 

duizendpoten 
spinnen & insecten

mollenregenwormenenchytraeen 
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4. DRIE BOSGEBIEDEN

Op drie locaties wordt verder op het raamwerk ingezoomd. 
Deze inzooms (Drijfbos, Boskamers en Bosaders) geven een 
samenvatting van de verschillende bos- en bodemtypen, 
aangevuld met een doorzicht hoe dit betreffende boslandschap 
zich ruimtelijk en toekomstproof kan ontwikkelen. 

We zoomen in op het veengebied van de Nieuwkoopse plassen, 
met daarbinnen nieuwe reizende bosstrips op drassig land. 
Vervolgens wordt er een beeld geschetst van de zandgronden 
en de bossen in de binnenduinrand, met kansen voor nieuwe 
kamers van bos in het landschap van de Hollandse Duin-rand. 
Als laatste bekijken we het kleigebied van de slikken langs de 
Oude Maas waar bos zich buitendijks opdikt, met haaks hierop 
een nieuwe bosrijke dooradering van het platteland.

Bosgebied veen: Nieuwkoopse plassen waar op oude legakkers en in het water nieuw (drijf)bos wordt ontwikkeld.
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Bosgebied zand: Tussen Den Haag en Leiden op de overgang van zand en veen wordt het raamwerk van boskamers opgedikt Bosgebied klei: langs de Oude Maas vermenigvuldigen zich vloedbossen buitendijks, met nieuwe bosverbindingen tussen stad en land.
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Drijfbos

De veengebieden in Zuid-Holland zijn ontstaan doordat 
in stagnerend regenwater achter de toenmalige kustlijn   
uitgestrekte moerassen ontstonden. Afstervende bomen 
en kleinere planten kwamen onder water te liggen. Het 
plantenmateriaal vormde een veenpakket dat tot vijf meter dik 
werd. Het gebied is in de tiende eeuw ontgonnen. Er werden 
afwateringssloten gegraven en vervolgens werd het veen 
uitgestoken. Zo ontstonden uitgestrekte met smalle graslandjes, 
de legakkers. Op een groot aantal van de voormalige legakkers 
zijn naast graslanden ook mooie bossen ontstaan. Deze kunnen 
zich de komende decennia verder verspreiden over het niet tot 
nauwelijks toegankelijke gebied voor de mens.

In veengebieden zoals de Nieuwkoopse plassen zal het 
waterpeil verhoogd moeten worden. Provincie Zuid-Holland 
is hier al gestart met het aankopen en de functieverandering 
van gronden. Steeds meer veenweide gebied zal in natte 
natuur veranderen. In de toekomst zal het waterpeil steeds 
verder verhoogd moeten worden. Bossen in dit gebied zijn 
een tijdelijk gegeven. Maar door drijftillen van wilgentenen 
langs de legakkers te plaatsen kunnen planten en zaailingen 
zich ook geleidelijk steeds meer drijvend op het water gaan 
manifesteren.

Perspectiefbeeld van beboste legakkers en nieuw bos op drijftillen

Principetekening van petgaten en legakkers waarop bestaand bos zich uitzaait en waar drijftillen in het water worden geplaast.

Conceptmaquette van drijftillen, samen met bosliefhebbers in elkaar te vlechten van 
wilgentenen afkomstig uit bestaande veenbossen op legakkers
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Bestaande waterrijke bosbiotopen

Nieuwe waterrijke bosbiotopen

Bestaande landschapellijke bosstructuren

Nieuwe landschapellijke bosstructuren

Drijfbos in veenplassen
Landschappelijk raamwerk



Drijfbos in veenplassen
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Boskamers

Van Wassenaar tot de top van Zuid-Holland strekt zich een 
smalle maar afwisselende duinstrook uit: Hollands Duin, 
ontstaan door een samenspel van zand en wind. Het gebied 
bestaat uit afwisselend beboste en open gedeeltes en natte 
duinvalleien met kwelwater. De planten zijn er gehard, vanwege 
de grote extremen in hitte en kou. Langs de duinstrook 
ontstonden weelderige landgoederen en kleine nederzettingen 
waardoor er tot vandaag de dag volop wordt gerecreëerd in 
deze gouden rand tussen randstad en de kust. 

Het gebied tussen de duinen en het groene hart, op de grens van 
zand en veen kenmerkt zich door mooie vergezichten over het 
binnenduinrandlandschap, afgewisseld met dikke plukken bos. In 
deze overgangszone is er ruimte voor nieuw bos. Een mix van 
soorten die het in de verdrogende duinen zwaar heeft, kan in dit 
overgangslandschap een meer vochtige plek vinden. 
We starten met een kickoff-ingreep. Door een stuk duinbos te 
transplanteren. Zo ontstaat een nieuwe nieuwe, stille boskern 
tussen de boskamers in. Van hieruit kan het bos zich uitbreiden, 
weliswaar in lijn met de landschappelijke structuur van open en 
gesloten ruimtes. Dit wordt bewerkstelligt door buitensporige 
zaailingen door schapen of paarden weg te laten grazen. Tussen 
de grote boseenheden door lopen recreatieve routes (parkways). 

Perspectiefbeeld van nieuwe bomen die de bestaande boskamers aan elkaar rijgt tot grotere bosstructuren met stille kernen.

Principetekening van bestaande boskamers met hiertussen nieuwe (getransplanteerde) boskernen en nieuwe zaailingen. Tussen de opgedikte 
boskamers door loopt een recreatieve structuur overeenkomstig met de parkway-visie uit Nationaal Park Hollandse Duin.

Conceptmaquette van de voedingsbodem waarop het satelietbos wordt getransplanteerd, 
samen met bosliefhebbers te creeeren m.b.v. veen, klei en bladaarde uit de omgeving.
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Bestaande boskamers, zand/veen

Nieuwe boskamers, zand/veen

Bos-Parkways, zand/veen

Boskamers in duinrandzone
Landschappelijk raamwerk



Boskamers in binnenduinrandzone
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Bosaders

De uiterwaarden zijn een goede plek om meer bos tot 
ontwikkeling te laten komen. Zo ook langs de Oude Maas, waar 
al veel bijzondere bossen en grienden groeien. Een griend is 
een stuk land dat vanwege de vochtigheid niet geschikt was 
voor akkerbouw, maar wel voor het verbouwen van wilgenhout. 
Dit gebeurde tot ca. 1960 vooral in buitendijkse gebieden die 
opgeslibd waren. Toen de vraag naar griendhout afnam zijn 
veel grienden veranderden in riviernatuur. 

De laatste jaren is de soortenrijkdom in de uiterwaarden enorm 
vooruitgegaan, samen met rivierverruimingsprojecten. Maar 
in het kader van hoogwaterveiligheid worden ook veel jonge 
boompjes weggemaaid. Er klinken steeds meer stemmen om 
natuur en veiligheid beter te integreren.
Hier sluiten we langs de Oude Maas op aan, waar verschillende 
wilgensoorten de uiterwaarden mogen verruwen. Daarnaast is 
de scheiding tussen natuurlijke uiterwaarden en binnendijkse 
agrarisch gebied ecologisch groot. Door een kraagpad van 
rivierklei met zaden over de dijk heen te trekken kunnen 
‘bosaders’ tot wasdom komen. Dit zijn meanderende, bosrijke 
routes waar meer bezoek voor meer bomen zorgt. De zaden 
plakken aan schoenzolen of fietsbanden en worden zo door het 
landschap verspreidt tot bostapijt. Perspectiefbeeld van nieuwe bomen in de uiterwaarden met haaks hierop het meanderende bospad tussen rivier en de stad.

Principetekening van bestaande vloedbossen aan de linker zijde van de dijk met meandererende routes en jonge zaailingen in agrarisch gebied.

Conceptmaquette van kraagpad van rivierklei en boomzaden. samen met bosliefhebbers uit 
te spreiden met rivierklei verzameld in de buitendijkse vloedbossen.



41 

Bestaande bossen, buitendijks

Nieuwe bossen, buitendijks

Houtige zaailingen

Natte boszomen

Rivierbegeleidend bosaders
Landschappelijk raamwerk



Rivierbegeleidende bosaders met verbindingen tussen stad en landschap
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Dit verhaal toont routes naar het beloofde bos. Een bos dat niet wordt gecreëerd door een bosbouwplant 
en een schop in de grond. Maar een bos dat zichzelf zal opkweken met een meerwaarde voor ecosystemen, 
de mens en de maatschappij. 

Deze studie toont een andere kijk op bos. Een zienswijze waarbij we ons meer inleven in en aanpassen 
aan het tempo waarin bos tot wasdom komt. In plaats van het grootschalig uitrollen van nieuwe 
aangeplante bossen schetst Verbindend Bos een beeld hoe dit hand in hand met bestaande bomen en 
boskernen  kan gebeuren. Door niet te starten bij de aanplant, maar bij de condities waarbinnen dit bos 
kan ontstaan zoals de bodemkwaliteit, de waterhuishouding en de lichtomstandigheid kan het nieuwe 
bos in een gewenste richting worden gestuurd. Zo wordt met acupunctuur ingrepen van composteren en 
‘bostools’ een grotere structuur gecreëerd, samen met kracht uit de samenleving.

De waarde van deze studie laat zich niet typeren door een praktisch plan met om te vormen gronden, 
maar in een zienswijze over wat bos nog meer zou kunnen én zou moeten zijn; Een holistisch ecosysteem, 
waar mystiek in schuilt en waar we ons als mens op een andere manier toe verhouden, met een nieuwe 
symbiose tussen mens, natuur, ruimte en tijd.
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