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Inleiding

Op 19 juni 2020 heeft de provincie Overijssel subsidie verleend aan het 
samenwerkingsverband voor Biogrondstoffen en Duurzame Energie Oost Nederland 
(BEON) voor het project Pilots Klimaatslim bos- en landschapsbeheer. Het project is 
afgerond en dit document is het eindverslag. 



Achtergrond

• Actieplan Biomassa en landschapsonderhoud in 

Overijssel = basis voor pilot project

• Opgesteld in 2019 door Probos, Borgman Beheer, 

Stimuland, BTG, Landschap Overijssel onder 

coördinatie van BEON

• Uitgevoerd met subsidie vanuit het programma 

Nieuwe Energie Overijssel en gericht op klimaat- en 

energiedoelstellingen.

• Pleidooi om landschapselementen met 30% uit te 

breiden => 2.500 ha extra

• Pleidooi om klimaatslim landschapsbeheer integraal 

door te voeren. Dit zou 20% meer opbrengst 

opleveren in biomassaproductie en koolstofopslag.
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Doelstelling
Het project heeft een ambitieuze en brede doelstelling:

Vergroten van houtige biomassastromen voor duurzame materialen en 

lokale duurzame energieproductie, waarbij het gaat om een verhoging van 

de koolstofvoorraad en ook een vergroting van de biodiversiteit en 

landschapswaarde.

Achterliggende gedachte van deze doelstelling is een beter verdienmodel 

voor bos- en grondeigenaren vanuit bos- en landschapsbeheer door afzet en 

benutten van vrijkomende (‘geoogste’) materialen voor allerlei toepassingen 

en tegelijkertijd het landschap en de biodiversiteit in het landelijk gebied te 

verbeteren. Dit tegen het licht van het veranderende klimaat. 



De doelstelling van het project pilots Klimaatslim 

bos- en landschapsbeheer sluit aan bij de duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 



Doelstelling in beeld



Aanpak en activiteiten
In het projectplan voor dit project is gekozen voor een aanpak waarbij theorie en 
praktijk aan elkaar worden verbonden en vergaarde kennis en ervaringen uit te 
wisselen en vast te leggen. 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

1. Inrichten van een kennisportaal met links naar relevante digitale 
kennisbronnen, het verzorgen van ontwerpateliers en het aanleveren van 
bouwstenen voor klimaatslim landschapsontwerp;

2. Realisatie van 2-3 pilotprojecten: de aanplant of herinrichting van 4-8 km 
houtwallen en 4-8 bosschages, met een totale omvang van 4-8 ha;

3. Vliegwielprogramma met twee workshops voor kennisdeling- en ontwikkeling 
op het gebied van aanleg en beheer van landschapselementen en 
financieringsmechanismen;

4. PR- en communicatie met betrekking tot activiteiten 1, 2 en 3. 
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Kennisportaal

Parallel aan de uitvoeringspilots en de kennissessies/workshops is 

kennis verzameld en vastgelegd in een inspiratieboek voor o.a. 

grondeigenaren en beleidsmakers. 

Het inspiratieboek is opgenomen in een digitaal kennisportaal, dat 

benaderbaar is via de website van Landschap Overijssel.  

Zie deze link.
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Pilotprojecten

Om kennis en ervaring op te doen en theorie in de praktijk te brengen zijn uitvoeringsprojecten 

uitgevoerd. Voor drie uitvoeringpilots zijn beplantings- en beheer plannen gemaakt, de te 

verwachten opbrengsten berekend en zijn de plannen uitgevoerd (inplanten). Voor een vierde 

locatie (landschappelijke inpassing zonnepark), is met de nieuwe inzichten en kennis gekeken in 

hoeverre de voor dat plan gemaakte keuzes klimaatslim zijn geweest. 

De pilotlocaties verschillen wat betreft type eigenaar, beheer en doelstelling, waardoor er veel 

geleerd kan worden. 

Uitgevoerde pilots:

� Bos en houtwal - Landgoed in Twente 

� Bestaand productiebos - Boseigenaren in Salland

� Agrarische cultuurgrond naar bos - TBO en grondeigenaar Twente

� Landschappelijke inpassing zonnepark - Ontwikkelaar/eigenaar in Vechtdal (theoretisch) 



Toelichting pilots

Het aantal bosschages/houtwallen en het ingeplante oppervlak voldoet aan de doelstelling. Het 

totale oppervlak aan bosschages en houtwallen dat is ingeplant is bijna 8 ha (7,6 ha, 3 uitvoerings-

pilots), waarvan 1,3 ha zoom/wallen. Hieronder staan uitvoeringspilots, die bestaan uit 

verschillendelementen, nader gespecificeerd.

�“Wigink” – Herbebossing na calamiteitenkap op vier locaties op de Sallandse Heuvelrug 

• Oppervlak 5,3 ha, waarvan mantel 0,7 ha

�“Teusink” – restauratie revitalisatie in de Lutte

• Oppervlak 1,5 ha, waarvan mantel 0,3 ha

�“Strootman” - agrarische grond naar bosgrond

• Oppervlak 0,8 ha, waarvan mantel 0,3 ha

� “Zunneveld” –omzoming zonneveld

• Oppervlak 1,7 ha, waarvan mantel 1,5 ha



Bossen Salland
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Landgoed Teussink

) 



) 

Uw logo hier

Populierenaanplant op 

landgoed Teussink met

bescherming tegen 

wildvraat
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Uw logo hier

Nieuw bos Strootmansweg

Initieel plan



Zonneveld Hardenberg
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Opbrengsten klimaatslim bos- en 
landschapsbeheer

Op basis van de beheerplannen zijn (toekomstige) 

opbrengsten berekend. Opbrengsten wat betreft 

biomassa-materialen, restmateriaal voor bodemleven 

en energie, maar koolstofvastlegging. Dit laatste heeft 

niet alleen een positieve klimaatimpact, maar vormt 

voor grondeigenaren mogelijk een onderdeel van een 

nieuw verdienmodel.



Producten

• Stamhout voor de houtindustrie 

(zie inspiratieboek) 

- met inzet van residu voor energie

• Biomassa dat vrijkomt bij klimaatslim 

onderhoud  

• Koolstofvastlegging (CO2)

- In de levensduur van bomen en struiken in 

de landschapselementen

- gedurende de levensduur 

van de houtproducten (materiaal)

stamhout

energie

materiaal

biomassagroei energie



Houtopbrengsten
een verduidelijking

• Bij onderhoud landschapselementen (vooral 
bomenrijen en houtwallen) wordt groot deel van 
het vrijkomend groen afgevoerd in vorm van 
biomassa (snoeihout/houtsnippers). 

• Bij natuurgebieden mag maximaal 20% worden 
geoogst en zal de afvoer vaak beperkt zijn tot 
incidentele stromen (bijvoorbeeld bij omvorming).

• Bij regulier bos zullen bij klimaatslim beheer, 
stromen vrijkomen die zoveel mogelijk 
hoogwaardig worden ingezet. Bij de inzet als 
materiaal komt deel weer vrij voor energie.

• Het deel dat geoogst kan worden, zal afhangen 
van de doelstellingen van het bos - en 
subsidievoorwaarden -,de ondergrond en de 
mineralenbalans.
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Houtopbrengsten pilots

� Pilots zouden gezamenlijk 30 m3/jaar hout op moeten leveren. Dit is op basis van 3-4 

ton/ha/jaar. Dit is exclusief wat blijft liggen en inclusief klimaatslim beheer. De opbrengst 

(oogst) komt overeen met 42% van de bijgroei. 

� Financiële waarde € 150/ha/jaar, uitgaande van een gemiddelde van € 40/m3 voor 

zaaghout en houtsnippers. Prijzen rondhout zijn afgelopen jaar met 50% gestegen, 

houtsnippers bijna verdubbeld. Kosten onderhoud echter ook sterk gestegen.

- Teussink en Zunneveld: vooral landschapselementen. Strootman en Wigink: vooral 

bosschages

- Verwachte koolstofopslag is bijna 7 ton CO2/ha/jaar.

- Algemeen: productie en opslag 12% lager door droogte in vergelijking met Actieplan 

(2018)

koolstofopslag

ha m3/jaar ton/jaar/ha ton CO2/ha/jaar

Teussink 1,5                      4                            2,9                            6,6

Wigink 4,6                      15                         3,3                            8,0

Strootman 0,8                      3                            3,3                            6,6

Zunneveld 1,7                      7                            4,2                            6,3

gemiddeld/ totaal 29                         3,4                            6,9

biomassaopbrengst



Valoriseren van CO2-opslag

Parameter Teusink Wigink Strootman Zunneveld

Δ CO2_boombiomassa 339 414 394 313

Δ CO2 overige biomassa (grasland) -23 -23 -23 -23

Δ CO2 strooisellaag 50 50 50 50

Δ CO2 Bodem Organische Koolstof -37 -42 -92 -27

Δ CO2_baseline 0 0 0 0

ΔCO2_totaal (CO2-eq/ha) 329 399 329 313

aantal ha 1,5 4,6 0,8 1,7

ΔCO2_totaal (CO2-eq) 483 1844 263 528

ΔCO2_totaal (CO2-eq)/jaar 9,7 36,9 5,3 10,6

Resultaten:

- Verandering Bodem Organische Koolstof negatief voor alle pilots

- Als op het Zunneveld korte omloop bos wordt geplant is het resultaat vergelijkbaar.

- Totale CO2 emissiereductie; 62,4 ton CO2-eq per jaar. 



Valoriseren van CO2 opslag

Onze conclusies:

� Er zijn via de Nationale Koolstofmarkt methoden beschikbaar om de CO2 

opslag in bomen te valoriseren

� De methodieken die gevolgd moeten worden zijn helder, transparant en 

uitvoerbaar

� Eisen die gesteld worden aan projecteigenaren zijn zwaar (met name de 

eis van FSC of PEFC certificatie) -> slim samenwerken/schaal en 

collectiviteit organiseren

� Afhankelijk van de waarde van certificaten kan dit instrument benut 

worden o.a. bij de aanleg van nieuw bos



Vliegwielprogramma
Een deel van de periode waarin het project werd uitgevoerd viel in de periode waarin beperkingen vanwege 

Covid19 van kracht waren. Desondanks is het toch gelukt voor kennisontwikkeling en -deling meerdere 

bijeenkomsten/workshops te organiseren:

2 december 2020, online: Kennissessie gericht op functies en nut van landschapselementen, 

voorbeelden van toepassingen van houtige biomassa en delen van ideeën over optimaal verwaarden 

van houtige biomassa.

19 mei 2022, De Lutte: Workshop klimaatslim bos- en landschapsbeheer Overijssel, gericht op de 

vraagstukken, belemmeringen en oplossingen als het gaat om klimaatadaptatie, verdienmodel (o.a. 

verwaarding koolstofvastlegging / CO2-valorisatie) en afzet vrijkomende producten in de keten. 

12 oktober 2022, Zwolle: Verdiepende bijeenkomst met brede groep beleidsmedewerkers provincie 

Overijssel met gedachtevorming over resultaten, aansluiting op bossenstrategie en plan landelijk 

gebied.





Bevindingen workshop
Inhoud

Conclusies

� Verzuring en verdroging bedreigt vitaliteit

� Diversiteit geeft veerkracht (mix productie en ecologie)

� Nog  ruimte met inheemse/autochtone soorten

� Bodem- en watersysteem sterk van invloed

� Natuurlijke verjonging biedt kansen 

� Kleinschaligheid 

Aanbevelingen

� Focus op waterbeschikbaarheid

� Pas aan lokale omstandigheden aan (watersysteem leidend) en biedt die ruimte

� Ga open in gesprek over toelaten meer soorten (aanpassing lijst ‘niet-inheems’) 

� Bomen zaaien in plaats van planten toestaan

� Maak voor kleine boseigenaren verdienmodel mogelijk door inkomsten via 

koolstofvastlegging in bos(beheer) en producten collectief te organiseren



Bevindingen workshop

Uw logo hier

Proces

Conclusies

� Aanvragers en grondeigenaren spreken een andere taal en hebben andere 

verwachtingen dan beleidsmakers en toetsers

� Experimenteer- en leerruimte nodig

� Er gebeurt al veel, ook veel hetzelfde

� Er is geen plek waar theorie, praktijk, beleid en uitvoering structureel bij elkaar komt

Aanbevelingen

� Lab, een ‘plek’ om terecht te kunnen (in vrijheid en vertrouwen); barrières 

doorbreken; experimenten 

� Betrek alle ketenspelers in de biobased economy (ook vraagkant)

� Organiseer ontmoetingen, bij voorkeur ‘op locatie’ 

� Loket voor uitvoerders in de keten / acties ‘op de grond’



PR en communicatie-activiteiten

Tijdens uitvoering van het project zijn verschillende PR- en communicatieactiviteiten 

uitgevoerd:

� Persberichten en verspreiding via Sociale Media

� Ontwikkeling en plaatsing informatiebord

� Communicatie via nieuwsbrief netwerk BEON

� Presentatie en excursie tijdens Nieuwe Energiedag Overijssel 3 november 2022
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Conclusies
Kennisportaal/ Inspiratieboek

• Het Inspiratieboek is een belangrijk hulpmiddel voor bos-
en landschapsbeheerders en landeigenaren.

• Er blijken veel verschillende visies te bestaan op 
(klimaatslim) bos- en landschapsbeheer. Er bestaat veel 
aandacht voor de keuze van de beplanting, vooral onder 
beleidsmakers. Er is echter slechts weinig aandacht voor 
beheer en exploitatie. Ook in de Bossenstrategie. 

• In het Inspiratieboek is daarom accent gelegd op 
houttoepassing en gezonde exploitatie als basis voor 
ecologisch en economisch verantwoord landschapsbeheer. 

• Het Inspiratieboek is mede mogelijk gemaakt door 
Landschap Overijssel. De presentatie op de website maakt 
het document goed toegankelijk.



Conclusies
Pilots

� De ontwikkeling van pilots was lastiger dan 
gedacht. Vooral de beschikbaarheid van ruimte 
bleek een kritische factor. Eigenaren 
terughoudend. Landschapselementen hebben 
lagere waarde dan landbouwgrond. Ook 
gebrek aan tijd en geld bleek probleem (eigen 
bijdrage landeigenaren).

� Expertise in begeleidingsteam bleek belangrijk. 
Vooral inzet van ervaren bosbouwer van 
Eelerwoude heeft snelheid gebracht in 
programma.

� Drie pilots zijn uiteindelijk beplant. In het 
totaal 7,6 ha. Daarmee voldoet het project aan 
doelstellingen (4-8 ha). 

� Twee pilots zijn direct verbonden met 
eindgebruik (houtproductie voor lokale 
houtzagerij). Derde is verbonden met 
voedselbos. Pilots betreffen vooral bosschages, 
daarnaast houtwallen/ houtsingels.

� Veel overleg bleek nodig over keuze beplanting 

(exoten slechts beperkt toegestaan in NNN-

gebieden) en uitvoering. 

� Goede voorbewerking van de bodem is 

belangrijk. Te forse bewerking leidt tot 

uitdrogen. Te beperkte leidt tot zware arbeid 

en hoge plantkosten. Licht insnijden (scheuren) 

helpt. Behoud van grasmat belangrijk voor 

overleven van perioden met langdurige 

droogte.

� Beplantingen rondom zonnevelden kennen hun 

eigen dynamiek. Deze zijn uiteindelijk niet als 

pilot meegenomen. Berekeningen laten echter 

zien dat deze beplantingen ondanks lage 

beplanting (struiken) goed perspectief bieden 

voor biomassastromen en koolstofopslag.



Conclusies
Vliegwielprogramma

• Voor een gezonde exploitatie blijven 
opbrengsten uit hout van groot belang voor 
het dekken van de kosten voor klimaatslim 
beheer van bos- en landschap.

• Door hoge prijzen worden meer opbrengsten 
verwacht. Daar staan hogere kosten tegenover. 
Beheer van landschapselementen blijft 
financieel spannend door lage vergoeding 
ecosysteemdiensten. 

• Opbrengst aan hout wordt grof ingeschat op 7 
ton/ ha/jaar voor landschapselementen. Dit is 
vooral houtsnippers en klein stukhout, weinig 
zaaghout. De groei van bomen staat onder 
druk door klimaatverandering (droogte). Er 
wordt rekening gehouden met een 12% lagere 
groei dan was verwacht in het Actieplan 
(2019). 

� Vergoedingen voor koolstofopslag kunnen 

interessant zijn, echter alleen bij een 

gebundelde aanpak. 

� Voor veel nieuw aangelegd bos gelden 

beperkingen in de oogst. Dit is lastig voor 

een goede exploitatie en daarmee voor 

succesvol klimaatslim landschapsonderhoud.



Conclusies
Strategie

De oorspronkelijke ambitie van 30% 

uitbreiding van landschaps-

elementen is ambitieus. Zelfs de 10% 

van de Bossenstrategie zal lastig 

worden gehaald. Belangrijkste 

belemmering vormt het beperkte 

perspectief voor een gezonde 

exploitatie. En daarmee voor 

klimaatslim beheer. Dit zet zowel 

extra opbrengsten als extra 

koolstofopslag onder druk. Strategie 

kan alleen succesvol zijn bij 

voldoende inkomsten voor de 

landeigenaren.

In de grafiek de 

biomassaopbrengsten en 

koolstofopslag bij 10% uitbreiding en 

klimaatslim beheer van 

landschapselementen



Aanbevelingen

• Meer aandacht voor opbrengsten voor de 

landeigenaar in de bossenstrategie en het 

provinciaal plan landelijk gebied. Dit is belangrijk 

voor klimaat- en energiedoelstellingen, maar ook 

voor landschappelijke doelstellingen en 

toekomstperspectief agrarische sector. Gezonde 

financiën zijn van groot belang het landschap in 

stand te houden en oppervlakte 

landschapselementen uit te breiden.

• Opname van de bossenstrategie in het provinciaal 

plan landelijke gebied. Kritisch kijken naar de 

vergoedingen voor landschapsonderhoud om 

perspectief te bieden voor terreinbeheerders. Ook 

voor natuur-inclusieve landbouw 

(ecosysteemdiensten). Aansluiting bij rapport 

Remkes.

� Regelmatige update door de projectpartners van het 

Inspiratieboek door voortschrijdend inzicht.  

� Heroverweging door de provincie van de regels voor 

herbeplanting. Meer ruimte voor niet-inheemse 

soorten, toepassen van zaaien (in plaats van 

planten) en versoepeling van bodemvoorbereiding 

bij beplanting op voormalige weiden. 

� Verhoging van de waterpeilen door het Waterschap, 

met het oog op de droogte. 

� Meer financiële ruimte voor experimenten en 

organiseren ontmoetingen (‘lab’)



Aanbevelingen              Slotconclusie

� Opzetten van een pilot voor gezamenlijke koolstof-

opslag vergoeding. Hierbij ook de langdurige opslag 

in materialen meenemen. 

� Stimuleren dat biomassa nog meer ingezet wordt in 

(bouw) materialen (of chemicaliën).

� Monitoring van de resultaten van de pilots. Met 

goed beheer kan nog veel gewonnen worden met 

betrekking tot kwaliteit en kwantiteit van de 

houtproductie en de koolstofopslag.

� Het verbinden van praktijk, advies, beleid en grote 

opgaven is in deze tijd van grote veranderingen en 

opgaven belangrijker dan ooit. Met elkaar leren en 

toepassen, werelden verbinden en obstakels 

overwinnen. Dit kan alleen door elkaar beter te leren 

kennen, open staan voor anderen, luisteren en 

gezamenlijk onze toekomst  invullen.


