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LAOS Landschapsarchitectuur en haar partners hebben zoveel mogelijk beeldmateriaal gebruikt waarvan de rechten in eigen bezit zijn. Daar waar beeldmateriaal is gebruikt van derden is bronvermelding toegepast. Mocht u bezwaar hebben 
tegen het gebruik van beeldmateriaal, neem contact op via bovenstaand adres.
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Op deze pagina zijn de logo’s afgebeeld van de partijen die input hebben geleverd en/of hebben deelgenomen aan de videosessies voor de ontwikkeling van de bouwstenen voor CO2-opslag. 
Van deelnemer Stichting Fruit yn Fryslân (project 650.000 fruitbomen) was geen logo beschikbaar. Het was in het relatief korte tijdsbestek niet mogelijk om alle stakeholders te benaderen en te 
bevragen. Van een aantal aangeschreven organisaties liet bovendien de agenda het niet toe om deel te nemen.
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Digitale webinars en workshopsessies met stakeholders

Inleiding 

Voor u ligt een pakket met achttien bouwstenen voor vastlegging van 
koolstofdioxide in de provincie Fryslân. CO2-reductie door vermindering van 
uitstoot en door meer vastlegging is een mondiaal, urgent vraagstuk. Ook 
van Fryslân wordt een substantiële bijdrage verlangd. Tegelijkertijd is het er 
de provincie veel aan gelegen om tot oplossingen te komen die bijdragen 
aan een mooier, groener en biodiverser Fryslân. 
De ontwikkeling van dit bouwpakket is aangevlogen vanuit een breed 
perspectief in ruimte en tijd: er is naar meer dan alleen bos en houtige 
opstanden gekeken en naar meer dan alleen wat op basis van het huidige 
Friese palet van natuur en landschap voor de hand lijkt te liggen om 
te doen. De bouwstenen zijn tot stand gekomen in samenspraak met 
partijen voor wie als gebiedseigenaar, terreinbeheerder, beleidsmaker, 
initiatiefnemer of belangenbehartiger een belangrijke rol is weggelegd bij 
de vergroting van CO2-opslagcapaciteit in Fryslân.
 
Het plan was om op locatie met zijn allen een dag de mogelijkheden te 
verkennen, te berekenen en op kaart te schetsen. Een week nadat de 
provincie de opdracht voor procesbegeleiding en advisering aan LAOS 
Landschapsarchitectuur had verstrekt, dwong de coronacrisis echter tot 
een alternatief programma. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die videovergaderen biedt. 

Het team van LAOS heeft eerst een inhoudelijke en strategische 
voorverkenning verricht in de vorm van bureaustudie en één-op-één 
telefonische voorbesprekingen met betrokken organisaties. Vervolgens 
zijn vier vergadersessies met gevarieerd samengestelde groepen belegd. 
Zij werden ingeleid met drie videopresentaties. Feiten en achtergronden 
werden gepresenteerd over de mondiale en nationale context van het 
CO2-vraagstuk en over de mogelijkheden voor behoud en vergroting van 
CO2-vastlegging in bomen, bos en natuur. Ook werden prikkelende analyses 
gedeeld van het opslagpotentieel van Fryslân en de landschappelijke c.q. 
ruimtelijke implicaties voor Friese deelgebieden. Deze inleidingen worden 
straks op hoofdlijnen herhaald, gevolgd door de achttien bouwstenen, de 
kansenkaarten en aanbevelingen. Het document wordt afgesloten met een 
toelichting op specifieke begrippen (in de tekst voorzien van een asterisk) 
en andere bij deze opgave betrokken thema’s.



6

Waddeneilanden

Westelijke kleigebieden

Oostelijke kleigebieden
Lauwersmeergebied

Middenzee & Marnegebied

Merengebied

Gaasterland

Laagveengebied

Zuidelijke Wouden

Noordelijke Wouden

Indeling deelgebieden overgenomen uit Grutsk op ‘e Romte! Structuurvisie, 2014
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Het Friese landschap in vogelvlucht

Het Friese landschap heeft alles in zich waar ons land beroemd om is. 
De weidse vergezichten van de kleilandschappen, jonge polders en 
laagveengebieden. Hier en daar een dorpsenclave of een boerderij, groen 
aangezet door een dorpsbosje of erfbeplanting. De indrukwekkende 
wolkenluchten die daar het telkens wisselende decor van vormen en waar 
kunstschilders en landschapsfotografen nooit op uitgekeken raken. 

Zoet en zout water treffen elkaar in deze provincie. En om met 
stedenbouwkundige Frits Palmboom te spreken: “Weinig elementen in 
steden en landschappen spreken zo tot de verbeelding als het raakvlak 
tussen land en water. Daar raakt het vormvaste aan het vloeibare, het 
tactiele aan het oneindige, het bepaalde aan het onbepaalde. […] Het 
water van de delta, met zijn vaak heftige en onvoorspelbare dynamiek, 
vertegenwoordigt het ‘sublieme’ in het zo geordende, alledaagse 
landschap” (IJsselmeergebied - een ruimtelijk perspectief, 2019). De 
Oudemirdumer Klif, de kwelders en schorren nabij Holwerd en natuurlijk de 
Waddeneilanden zijn daar spectaculaire voorbeelden van. En wat te denken 
van het dynamische waddensysteem of de Friese meren die het Friese 
landschap van een uniek vlekkenpatroon voorzien. 

Wie aan Fryslân denkt, ziet misschien niet direct een landschap van 
esdorpen, houtwallen en bossen voor zich. Toch kent de provincie daar 
geheel eigen varianten van: de dichtbegroeide zandgebieden en beekdalen 
van de Noordelijke en Zuidelijke Friese Wouden in het oosten en het 
glooiende en bosrijke Gaasterland bovenop een metershoge stuwwal in het 
zuidwesten. De provinciale structuurvisie ‘Grutsk op ‘e Romte’ omschrijft de 
overgangszones en de contrasten tussen de verschillende landschapstypes 
terecht als een van de ruimtelijke kernkwaliteiten van het Friese landschap. 

In een land als Nederland mag ‘landschap’ worden opgevat als een 
optelsom van aardkundige natuurlijke processen, menselijke keuzes 
en ingrepen en betekenisgeving door gebruikers. Verschillende lagen 
vertellen samen het verhaal. Het landschap is dankzij menselijke en 
natuurlijke invloeden constant aan verandering onderhevig. Voor het 
onderhavige onderzoek naar bouwstenen voor CO2-opslag vloeit daar 
een gecombineerde opdracht uit voort: behandel de kernkwaliteiten 
van het Friese landschap in al zijn verschijningsvormen met respect 
én sta open voor een dynamische, toekomstgerichte waardering van 
datzelfde landschap. Dit onderzoek schetst kansen en reikt u bouwstenen 
aan voor de opslag van CO2 in bos en houtige opstanden die u samen 
met gebiedspartners kunt oppakken en uitvoeren. Tegelijkertijd wil dit 
onderzoek u inspireren en stimuleren om verder te kijken. Er worden 
initiatieven getoond voor CO2-opslag die wellicht niet meteen voor de hand 
liggen, maar die wel de horizon verbreden. 

Bron: Jan Frearks van der Bij, De bârgepôllr, 1977, foto Museum Drachten
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Bestaand bos binnen en buiten het NNN op veengronden Bestaand bos binnen en buiten het NNN op zandgronden
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Bos en houtopstanden in Fryslân

Op de kaart van Fryslân is duidelijk een open gebied te onderscheiden 
waar weinig bosvlakken voorkomen. Waar op de Waddeneilanden nog 
boskavels met overwegend naaldboomsoorten te vinden zijn, tekenen 
zich in het kleigebied op het vasteland vooral kleine vlekken bos af. Dat 
zijn vaak dorpsbosjes en beplanting op boerenerven, bij landgoederen 
en rond - deels verdwenen - states en stinzen. Openheid voert hier de 
boventoon, toch is van grootschalige leegte geen sprake. Boerderijen, 
terpen, dorpsenclaves en bruggen liggen als strooigoed over het landschap 
verspreid; zij voorzien de horizontale lijnen van speelse verticale accenten.
Het laagveengebied kan worden beschouwd als overgangsgebied tussen de 
openheid van het kleigebied en het besloten beekdal- en coulisselandschap 
van de Noordelijke en Zuidelijke Friese Wouden. Laatstgenoemde streken 
lijken over de beste kaarten te beschikken voor uitbreiding van bosareaal. 
Hier liggen logische landschappelijke aanleidingen, bijvoorbeeld het 
opnieuw aanzetten van historische houtwallen en singelstructuren en 
uitbreiding van bos in het Drents-Friese Wold of als buffer rond het 
hoogveen van het Fochteloërveen* of de Bakkeveense Duinen. Maar 
beslist ook het onderzoeken waard is bosuitbreiding in combinatie met 
meer extensief beheer van de broekbossen van Rottige Meente en de Âlde 
Feanen en de bossen van Oranjewoud. 

Bestaand bos binnen en buiten het NNN op kleigrond

Legenda

Bestaand bos binnen NNN

Bestaand bos buiten NNN 

Bestaand bos 
binnen NNN

Op klei 1.997 ha 372 ha

Op veen 1.009 ha 287 ha

Op zand

Totaal

6.338 ha 2.310 ha

12.313 ha2.969 ha9.344 ha

Bestaand bos 
buiten NNN
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x

Beheertype strand, open duin, vochtige duinvallei en duinheide

Beheertype kwelders en schorren

Beheertype veenmosrietland, hoogveen en droge en vochtige heide

Beheertype moeras, gemaaid rietland en rivierenlandschap



11

Andere opslagmogelijkheden in Fryslân 

Voor CO2-opslag kan in Fryslân ook naar andere gronden worden gekeken. 
Vooral de weilanden en graslanden springen dan in het oog. Fryslân is 
de zuivelprovincie bij uitstek. Agrarische gebieden die deels in of naast 
laagveengebieden liggen - Veenweidegebied - vestigen echter steeds vaker 
de aandacht op zich vanwege de ontsnapping van grote hoeveelheden CO2 
door de oxidatie van de veenbodem. Recent gepubliceerde visies gaan daar 
dieper op in, maar het is van belang om de aanpak van deze problematiek 
te verbinden met vergroting van de CO2-opslagcapaciteit in bomen, bos en 
natuur. 

Een ander in het oog springend natuurbeheertype wordt gevormd door de 
kwelderarealen van de Waddeneilanden en bij de Waddenkust ter hoogte 
van Holwerd. De bijdrage van deze arealen voor CO2-opslag is aanzienlijk, 
zo laten berekeningen verderop in dit document zien. 
Zowel voor het Veenweidegebied als de kwelders worden in het tweede 
hoofdstuk bouwstenen aangedragen.  

Legenda

Beheertype kruiden- en faunarijke akkers, weides en grasland 

Beheertype kwelders en schorren 

Beheertype moeras, gemaaid rietland en rivierenlandschap 

Beheertype nat, droog en vochtig grasland 

Beheertype strand, open duin, vochtige duinvallei en duinheide 

Beheertype veenmosrietland, hoogveen en droge en vochtige heideBeheertype nat, droog en vochtig grasland

Beheertype kruiden- en faunarijke akkers, weides en grasland





Aanleiding
1
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Bomen, bos en natuur in het Nederlandse Klimaatakkoord

Tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in 
1992 werd een verdrag gesloten, gericht op de reductie van emissies van 
broeikasgassen. Doel was om ongewenste gevolgen van klimaatverandering 
tegen te gaan. De groep ondertekenaars is sindsdien diverse malen bijeen 
gekomen om over de uitvoering te praten, onder andere in 1995 in Berlijn 
en in 2015 in Parijs. 

In het Akkoord van Parijs is de bovengrens van twee graden opwarming 
van de aarde ten opzichte van het pre-industriële tijdperk in een juridisch 
instrument geformaliseerd. Bovendien is het streven vastgelegd om de 
opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. 

Het Nederlandse Klimaatakkoord van 2017 is een directe uitwerking van 
wat in Parijs was afgesproken. Dit akkoord is opgesteld door zo’n honderd 
partijen die zich aan klimaattafels over vijf thema’s hebben gebogen. 
Landbouw & Landschap was daar één van. De opdracht voor deze tafel was 
om na te denken over mogelijkheden om drie en een half miljoen ton aan 
CO2-emissiereductie te realiseren. Bomen, Bos en Natuur was een van de 
zeven thema’s die in dat kader werden uitgewerkt. Tot deze zeven thema’s 
behoorde ook het Veenweidegebied. Daar zal maar liefst één miljoen ton 

CO2 moeten worden gereduceerd. 
Het thema Bomen, Bos en Natuur werd uitgesplitst naar vier deelthema’s: 
voorkomen van ontbossing, vergroting vastlegging koolstof, uitbreiding 
bos en landschap en versterking koolstofvastlegging in de keten. Deze 
vier deelthema’s moeten samen 0,4 tot 0,8 miljoen ton CO2-reductie in 
Nederland leiden. Ook zijn voor dit thema allerlei afspraken gemaakt, 
waaronder: ‘Rijk en provincies stellen in 2019 een gezamenlijke 
Bossenstrategie op’.
De maatschappelijke onrust die in 2019 ontstond over de kap van bomen 
in Nederland, was voor minister Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit een extra stimulans om vaart te maken met de ontwikkeling 
van de Bossenstrategie. De planning is dat de complete Bossenstrategie 
van Rijk en provincies medio 2020 wordt gepresenteerd. Voor Fryslân heeft 
het onderzoek naar de mogelijke Friese bijdrage aan de Bossenstrategie 
geresulteerd in de totstandkoming van de onderhavige bouwstenen voor 
CO2-vastlegging in bos, houtopstanden, natuur en slim beheer. Met dit voor 
en door gebiedspartijen opgestelde instrument wordt in beeld gebracht 
waar voor de kortere en langere termijn CO2 kan worden vastgelegd en 
wat de kosten en baten zijn. Doordat er ook aandacht is voor samenhang 
met andere grote ruimtelijke opgaven kunnen omgevingsvisies vanuit deze 
bouwstenen van waardevolle input worden voorzien. 
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Boven: schema ontwikkeling vitaliteit bossen en vastelegging CO2 in bos en hoofdoelen van extra realisatie bos. Onder: koolstofvastlegging per ecosysteemtype, afgezet tegen het areaal 
van dit ecosysteemtype, en de koolstofvastlegging per hectare. De grootte van de bollen is recht evenredig met het aandeel in de totale vastlegging in Nederland. 1 ton c = 3,67 ton 
CO2. (Bron figuur: CBS) Het figuur geeft de CO2-vastlegging verdeeld over de ecosysteemtypen in Nederland weer. De verdeling in Fryslan ligt anders. Kwelders hebben hier een hoog 
aandeel in de vastlegging (naar schatting 30-40%).  De bijdrage van bossen ligt naar schatting rond de 20-30%. Ook het aandeel van de landbouw is iets hoger (20-30%).
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Opgave: behoud en vergroting van de CO
2
-opnamecapaciteit

Bossen, natuurgebieden en landschapselementen spelen een belangrijke 
rol in de CO2-balans. Ter illustratie: in een gemiddeld Nederlands bos zit 
in de boven- en ondergrondse biomassa (beplanting en wortelstelsels) 
ongeveer vierhonderd ton CO2 per hectare opgeslagen. De bosbodem zelf 
bevat daarnaast nog grofweg driehonderdvijftig ton CO2 per hectare. In het 
bos is zestig procent van de totale Nederlandse CO2-voorraad opgeslagen, 
terwijl bos slechts elf procent van het landoppervlak beslaat. Dat maakt bos 
tot een belangrijke CO2-sink.  

Ook bomen buiten het bos, bijvoorbeeld in houtwallen, wegbeplantingen 
en erfbeplantingen, leggen CO2 vast. Daarnaast zit CO2 opgeslagen in 
natuurterreinen. Kwelders spannen de kroon; zij hebben de hoogste netto 
vastlegging. Hun opslagcapaciteit is grofweg tweemaal zo hoog als die van 
bos. In het licht van de klimaatopgaven is instandhouding van bos, natuur 
en landschap dus van essentieel belang.  

Tegelijkertijd staan bos, natuur en landschap in Nederland zwaar onder 
druk. Jarenlange stikstofdepositie heeft op veel plekken de vitaliteit 
van bos- en natuurgebieden verslechterd. Daarnaast ondervinden deze 
gebieden in toenemende mate de gevolgen van klimaatverandering. De 
droge zomers van de afgelopen twee jaar hebben in veel bossen al tot 
een sterke afname en zelfs stagnatie van de groei geleid. Ook zijn veel 
bomen verzwakt door de droogte, wat ze extra vatbaar maakt voor ziekten 

en plagen. De grootschalige aantastingen van letterzetter bij fijnspar en 
bastkever bij lariks zijn daar beruchte voorbeelden van. De verwachting is 
dat het risico op (nieuwe) ziekten en plagen alleen maar groter wordt als 
gevolg van zachtere winters en drogere zomers. 

Ook landschapselementen staat onder druk. Nog steeds verdwijnen er 
landschapselementen omdat ze niet wettelijk zijn beschermd en/of omdat 
ze onvoldoende vitaal en robuust zijn. LandschappenNL schat in dat twintig 
procent van de elementen structureel wordt bedreigd door verwaarlozing 
en gebrek aan onderhoud. Dit alles heeft zijn weerslag op de capaciteit van 
bomen, bos en natuur om CO2 vast te houden. Het is dus van essentieel 
belang dat je basis, hetgeen je al hebt, op orde is en op orde blijft. 

Zoals eerder vermeld, spelen bomen, bos en natuur binnen het 
Klimaatakkoord een rol in de vastlegging van extra CO2. De opgave kent 
daarmee twee hoofddoelen: (1) behouden van de CO2-opnamecapaciteit 
door te werken aan toekomstbestendige en veerkrachtige bossen, 
landschapselementen en natuurgebieden en (2) vergroting van de 
CO2-opnamecapaciteit door verhoging van de - groei van - biomassa 
in bestaande gebieden en door het creëren van nieuwe bossen, 
landschapselementen en natuurgebieden. 
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1. Een nieuw aangeplant bos legt de eerste 10 jaar gemiddeld 4,6 ton CO2 per ha per jaar vast. Op de lange termijn loopt de vastlegging op naar 9,1 ton/ha/jr, dat resulteert respectievelijk 
in 1,5% van het Nederlandse doel voor de opslag van CO2 op korte termijn en 3% op lange termijn. 
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Ruimtelijke weerslag van de opgave in Fryslân

Op negen manieren kan Fryslân bijdragen aan vergroting van de CO2-
opslagcapaciteit. Vier daarvan hebben betrekking op bestaand areaal van 
bos, landschapselementen en natuur en vijf op uitbreiding van dat areaal.

Bestaand areaal 2:
1. Revitaliseren van bestaand bos: het grootste potentieel is te vinden in 

minder vitale monocultures van inlandse eik, es, fijnspar en lariks in 
Gaasterland en de bossen in het zuidoosten van de provincie. Extra 
winst valt te behalen met het diversificeren van duinbossen. 

2. Instellen van bosreservaten c.q. stopzetten van houtoogst om de 
koolstofvoorraad in het bos te laten toenemen: kansrijke gebieden zijn 
in Fryslân lastiger te vinden dan in de bosrijkere provincies. 

3. Revitaliseren van bestaande landschapselementen: de bijdrage in 
termen van CO2 is gering, maar de ruimtelijke winst is groot. Hier liggen 
uitgelezen kansen voor het verfraaien en versterken van landschappen. 

4. Klimaatslim beheer overige natuur: juist in Fryslân is het interessant 
om naar andere categorieën natuur te kijken, bijvoorbeeld naar het 
omvangrijke kwelderareaal en naar het Veenweidegebied waar een 
urgente opgave voor het tegengaan van CO2-oxidatie ligt. 

Uitbreiding areaal:
5. Aanleg nieuw bos binnen Natuurnetwerk: hier valt te denken aan 

realisatie van ontbrekende delen van het NNN en het hier en daar kiezen 
voor een andere beheervorm, bijvoorbeeld spontane bosontwikkeling 
in moerasgebieden en bosaanplant in gebieden aangewezen als fauna- 
en kruidenrijkgrasland waar de beoogde natuurwaarden niet gehaald 
worden. 

6. Aanleg nieuw bos buiten Natuurnetwerk: ruimte hiervoor laat zich 
vooral zoeken binnen traditionele bosrijke gebieden. In het noordelijk 
deel van de provincie is op kleine schaal winst te behalen, bijvoorbeeld 
via aanleg van landgoederen, dorpsbosjes en stadsranden.

7. Aanleg van nieuwe landschapselementen: dit biedt kansen voor 
versterking van landschappelijke verscheidenheid en herkenbaarheid 

in combinatie met vergroting van biodiversiteit en het robuuster maken 
van ecologische verbindingen. Op zandgronden is dat te doen via 
lijnelementen als houtwallen en singels en in het open landschap met 
puntbeplanting als eendenkooien, boerenerven en dorpsbosjes. 

8. Aanleg overige natuur: het kan hierbij gaan om uitbreiding van 
kwelders, moerasuitbreiding en aanleg van bufferzones rond kwetsbare 
natuur.

9. Aanplant bomen en andere natuurtypen in de bebouwde omgeving: 
hier vallen mooie combinaties te maken met andere opgaven, zoals 
klimaatadaptatie, energietransitie, fruitteelt, leefbaarheid, biodiversiteit, 
mienskipsprojecten en revitalisering van bedrijventerreinen.

Ruimtelijke impact van de opgave in Fryslân

De nationale opgave voor Bomen, Bos en Natuur bedraagt 0,4 tot 0,8 Mton 
extra CO2-vastlegging per jaar. Voor de berekening van het mogelijke Friese 
aandeel kunnen verschillende verdeelsleutels worden gehanteerd. 
• In het geval de nationale opgave van 0,4 Mton evenredig over de twaalf 

provincies wordt verdeeld, zou de opgave voor Fryslân 0,03 Mton 
bedragen, wat neerkomt op 3.662 ha extra bos. 

• In het geval de landelijke opgave tot tien procent uitbreiding van het 
bosareaal als uitgangspunt wordt genomen, komt de opgave voor 
Fryslân neer op 1.266 ha extra bos, namelijk tien procent van de huidige 
12.658 ha bos in de provincie.  

Op basis van de hierboven genoemde negen manieren om tot uitbreiding 
van CO2-opslag te komen, kan in Fryslân naar schatting vier procent van 
de afgesproken ondergrens van de nationale opgave - dus van 0,4 CO2-
reductie - worden gerealiseerd. Dat vergt een niet te onderschatten grote 
inspanning. Maar het is wel een reële opgave. Het Friese aandeel in het 
landelijke bosoppervlak is namelijk iets kleiner dan vier procent. 

2. De negen manieren zijn genummerd en corresponderen met de nummers in de  

tabellen op pagina 46 en 46.





Achttien bouwstenen in drie categorieën
2



22

Ruimtelijke 
bouwstenen

Revitalisering 
landschapselementen

Integrale gebiedsprocessenAanleg houtige opstanden 
langs autowegen, waterwegen 
en voormalige lokaalspoor- en 

trambanen

Bosuitbreiding

Bomen en houtige opstanden in 
dorpen en grotere kernen aanplanten

Bomen en houtige opstanden op 
boerenerven versterken

Agroforestry

Aanleg houtwallen en singels

Dijkversterking

Uitbreiding kwelders

Stapeling van functies en doelen Financiering

Revitalisering van bos BeleidsinstrumentariumOntwikkeling broekbos in 
laagveengebieden

Klimaatslim ketenbeheer Inzetten mienskipOntwikkeling hoogveen

Beheersmatige
bouwstenen

Beleids- en 
procesmatige bouwstenen
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Achttien bouwstenen in drie categorieën

De bouwstenen voor uitbreiding van CO2-opslagcapaciteit in Fryslân zijn 
onder te verdelen in drie categorieën:

• Ruimtelijke bouwstenen
• Beheersmatige bouwstenen
• Beleids- en procesmatige bouwstenen

Elke categorie legt de nadruk op een specifieke uitwerking van de 
opgave. Ruimtelijke bouwstenen zijn goed op kaart te zetten en 
hebben met name betrekking op nieuw aan te leggen bos en houtige 
opstanden. Vanzelfsprekend verlangen de ruimtelijke bouwstenen wel 
een ontwerpmatige verfijning. Beheersmatige bouwstenen zijn vooral 
van toepassing op bestaande bossen en houtige opstanden. Ze bieden 
instrumentarium voor slimmer beheer. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan revitalisering van bestaand bos* of het klimaatslim onderhouden van 
bos en overige natuur. Beleids- en procesmatige bouwstenen richten zich 
op het aanbieden van handvatten voor het opzetten, afstemmen en/of 
stroomlijnen van projecten, processen en beleid.

Op de volgende pagina’s worden de achttien bouwstenen beschreven. Elke 
bouwsteen heeft zijn eigen blad. En elke bouwsteen heeft zijn eigen icoon. 
Ze zijn hiernaast afgebeeld.

De partners

Elk blad bevat een indicatief overzicht van de partners die vermoedelijk 
hun krachten rond de betreffende bouwsteen zullen bundelen. Omdat in 
dit stadium nog geen gedegen stakeholderanalyse is uitgevoerd, worden 
partners niet met naam en toenaam genoemd. Dat kan gebeuren in 
de volgende fase, zodra er concrete uitwerking naar integrale plannen 

plaatsvindt. Vooralsnog is gekozen voor het weergeven van categorieën 
waar mogelijke partners onder gerekend kunnen worden. Daarvoor worden 
de volgende afkortingen gehanteerd:

O Overheden
Tbo Terreinbeherdende organisaties
Ot Particuliere grondbezitters en ontwikkelaars
No Natuurorganisaties
Lb Landbouworganisaties
Bp Burgerpartijen
Pf Particuliere financiers
On Ontwerpers
Ob Onderzoeksbureaus (wetenschappelijk en anderzins)

Raakvlakken

Bouwstenen kunnen raakvlakken hebben, binnen een categorie 
of daarbuiten. De bouwsteen ‘bosuitbreiding’ verlangt 
bijvoorbeeld afstemming met agrariërs. Daar moet de bouwsteen 
‘beleidsinstrumentarium’ dan voor worden ingezet. Per bouwsteen wordt 
door middel van de icoontjes aangegeven met welke andere bouwstenen er 
raakvlakken zijn.   
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Bosuitbreiding
Binnen NNN: 
• Het kansrijke areaal is vrij klein, namelijk zo’n 100 ha
• Beheerdoeltype veranderen op plekken waar het huidige doeltype geen 

potentie heeft

Buiten NNN:
• Bosuitbreiding vooral mogelijk op zandige gronden nabij bestaande 

bosgebieden zoals Drents-Friese Wold, Fochteloërveen, Gaasterland

• Bossen als buffer tussen landbouw en stikstofgevoelige natuur 
• Aanleg op uitbreiding van dorpsbosjes (vnl. kleigebieden)
• Ontwikkeling nieuwe landgoederen
• Natuurbegraafplaatsen
• Ooibossen aan de randen van het IJsselmeer 
• Combinatie met windmolenparken en zonnevelden

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken
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Bomen en houtige opstanden in dorpen en grotere kernen aanplanten
• Aanplant koppelen aan compensatieopgaven
• Operatie Steenbreek van IVN
• Bomen planten in relatie tot hittestress
• Project Doarpen yn it Grien van Landschapsbeheer Friesland
• Dorpsbosjes in combinatie met voedselbossen/fruitbomen en/of 

recreatie
• Diversificatie in parken en plantsoenen (vervanging zieke essen), met 

focus op bomen en boomvormers 
• Versterking groenstructuur binnen bebouwde kom, koppeling aan 

woningbouw

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Versterking groenstructuur aan de randen langs ringwegen (zie 
bijvoorbeeld Sneek)

• Vijf procent vergroening van bedrijventerreinen: groene zoom of 
wiggenstructuur

• Gemeentelijk Groenstructuurplan maken: vervanging zieke bomen + 
versterking historische structuren + versterking biodiversiteit (zoals 
gemeente Noardeast-Fryslân)
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Bomen en houtige opstanden op boerenerven versterken
• Nije Pleats* in combinatie met effectieve handhaving
• Mogelijkheden op erven onderzoeken in samenhang met RES
• Herstel van cultuurhistorisch waardevolle erven in de provincie
• Fruit- en notenbomen als aanvullende inkomstenbron
• Overwegen openstellen regeling voor erfbeplanting

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken
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Agroforestry*
• In te passen in cultuurhistorisch landschap, met name Zuidoost-Fryslân 
• Voedselbossen inpassen in permacultuur waar boeren in Waadhoeke 

mee bezig zijn
• Kansen benutten voor vergroting (functionele) biodiversiteit, 

bijvoorbeeld natuurlijke plaagbestrijding
• Verhoging weerbaarheid van bedrijfsvoering tegen extreme droogte en 

extreme neerslag

Bron: Waginingen University & Research

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Als verdienmodel in potentie interessant voor biologische landbouw
• Onderdeel van kringlooplandbouw, o.a. door organische-stofopbouw in 

bodem
• Combineren met doelen dierenwelzijn: schaduw voor koeien en kippen
• Overgangsrand met fruitbomen tussen bestaand bos en landbouw
• Regels voor boomaanplant in landbouw  systemen verduidelijken (o.a. 

GLB, Wet natuurbescherming) en waar nodig knelpunten aanpakken
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Aanleg houtwallen en singels
• Zowel aanplant op nieuwe plekken als vergroten (robuuster maken) 

bestaande houtwallen en singels
• Verdwenen opstanden waar mogelijk terugbrengen
• Combineren met versterking van cultuurhistorisch landschap
• Kiezen voor aanplant van gebiedseigen soorten
• Soortenrijkdom in drie lagen: boom-, struik- en kruidlaag met zon- en 

schaduwzijde

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Meerwaarde voor dieren: plekken waar soorten rusten, schuilen, 
voedsel vinden, nestelen en broeden

• Functionaliteit als ecologische corridor tussen natuurgebieden 
• Aanplant en beheer door agrarische collectieven
• Landschapselementen meetellen bij GLB
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Aanleg houtige opstanden langs autowegen, waterwegen en voormalige 
lokaalspoor- en trambanen
• Verdwenen opstanden waar mogelijk terugbrengen 
• Te raadplegen bronnen: historische kaarten en collectief geheugen 

streekbewoners 
• Hiërarchie tussen grote-stroomwegen en kleine wegen als kapstok te 

hanteren bij keuzes 
• Idem voor onderscheid tussen grote kanalen en kleinere watergangen
• Kies i.v.m. onderhoudspraktijk bijvoorbeeld voor beplanting op één oever 

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

i.p.v. geen beplanting
• Bij aanplant kiezen voor gebiedseigen soorten
• Voorkom effecten op wegdek (worteldruk) en ondergrondse kabels en 

leidingen
• Beekbegeleidende beplanting in de grote beekdalen, onder andere 

voor meer schaduwwerking en biodiversiteit
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Ontwikkeling broekbos in laagveengebieden
• Nieuwe natuur in vernatte zones
• Kansen voor broekbosontwikkeling in natte natuurterreinen 
• Keuze tussen spontane opslag van wilgen en elzen of regie op basis van 

ontwerp
• Introductie van natte teelten, zoals wilg en lisdodde
• Door vernatting ontstane structuren, bijvoorbeeld veenstroompjes, 

accentueren met bomen

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Herwaardering van kernkwaliteiten van het Friese landschap door 
alle lagen van de samenleving (overheden, burgers, landbouwers, 
terreinbeheerders)
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Ontwikkeling hoogveen
• Vergroting CO2-opslagcapaciteit door hoogveen vitaal/nat te houden 
• Waar mogelijk groei van veenmos stimuleren door verdere 

peilverhoging
• Afstemming waterhuishouding hoogveen op (natuurinclusieve) 

landbouw in randzone
• In tijden van langdurige droogte overlappen hydrologische belangen 

van hoogveen en landbouw elkaar 
• Aanleg van singels en bossen als buffer tussen natuur en landbouw met 

oog op stikstofdepositie

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Ecologische verbindingszone tussen Drents-Friese Wold en 
Fochteloërveen

• Kiezen voor aanplant van soorten die bijdragen aan biodiversiteit 
(raadpleeg bijvoorbeeld: de 10e Rassenlijst Bomen)

• Gebiedsgerichte aanpak combineren met akkervogels en 
foerageergebieden voor ganzen

• Overwegen ecologische verbindingszone tussen Drents-Friese Wold en 
Fochteloërveen
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Dijkversterking
• Opgave voor CO2-opslag combineren met hoogwater-

beschermingsprogramma voor sterke dijken: bomen kunnen 
bijvoorbeeld worden ingezet als natuurlijke golfbreker

• Samenhang met Programmatische Aanpak Grote Wateren: 
veerkrachtige ecologie en robuuste natuur 

• Koppelkansen met (nieuwe) kwelders, waterberging/moeras, bosaanleg

• Functiestapeling: CO2, klimaatadaptatie, recreatieve infrastructuur, 
energietransitie

• Nieuwe dijkconcepten, bijvoorbeeld overslagbestendige dijken met 
meer ruimte voor beplanting

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken
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Ontwikkeling kwelders
• In kwelders wordt jaarlijks CO2 vastgelegd door opslibbing en groei 

van vegetatie. Het slib bevat koolstof dat is vastgelegd door algen, 
fytoplankton en vegetatie.

• Om CO2 op te slaan moeten kwelders groeien en niet afkalven/
eroderen door golfslag.

• Oplossingen zoeken op kwelders past bij het typische Friese landschap
• Combineren CO2-vastlegging met weidevogeldoelen, waterveiligheid 

en herstel van vaargeulen
• Kwelderuitbreiding bij eilanden combineren met tegengaan van 

zandafslag

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Kansen voor ‘land art’ (Oerol)
• Uitbreiding combineren met binnendijkse dijksputten* vanwege 

ecologisch belang
• Kweldervorming stimuleren met gebruikmaking van bagger dat vrijkomt 

op andere plaatsen
• In de praktijk is kwelderontwikkeling niet eenvoudig in praktijk te 

brengen vanwege Natura 2000-status en bijbehorende Europese regels 
en beperkingen 
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Revitalisering landschapselementen*
• Inplanten van gaten en diversificeren door het aanplanten van 

mengboomsoorten
• Actief beheer introduceren om groei op peil te houden
• Vergroten bestaande elementen en aandacht behoud boomvormers
• In de kapcyclus zorgen voor afstemming van CO2-potentie op wat 

cultuurhistorisch wenselijk is; minder vaak kappen kan het beeld te zeer 
verstoren maar andersom ook 

• Afstemmen op ecologische belangen en kansen voor vergroting van 
biodiversiteit

• Combineren met kringlooplandbouw

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken
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Klimaatslim beheer
• Diversificeren om ziektes en plagen tegen te gaan
• Bij bosbeheer bosklimaat instandhouden door kleinschalige 

kapmethodes. Bodembeschadiging bij houtoogst beperken.
• Aanplant klimaatrobuuste soorten om o.a. droogtetolerantie ter 

vergroten. Waar mogelijk ook op beperkte schaal nieuwe soorten en 
herkomsten aanplanten.

• Ruilverkavelingsbosjes versterken/vergroten

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Laten liggen van dood hout
• Combineren met biodiversiteit, bijvoorbeeld door onderbegroeiing te 

stimuleren
• Bij aanplant op hogere gronden inzetten op sneller verterend blad: 

verrijking van bosbodems, betere buffering van stikstof en daarmee 
tegengaan van verzuring

• Aandacht bij beheer voor CO2 behoud
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Revitalisering van bos*
• Teelt van hoogwaardige gewassen
• Hoogwaardige toepassing: bouwen met - Fries - hout*
• Andere toepassingen: elzenhout voor de productie van borstels, 

stormhout naar de meubelmaker
• Beheer en afzet verweven in kringloop: op bedrijfsniveau, lokaal en/of 

(boven)regionaal
• Lokale waardeketens ontwikkelen voor hoogwaardige benutting van 

regionaal hout
 

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken
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Stapeling van functies en doelen
• Moerasontwikkeling, waterretentie en zonnepanelen
• CO2-vastlegging, dijkversterking, klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of 

kweldervorming 
• Vernatting veenweide, zonneweiden, weidevogeldoelen en 

natuurinclusieve landbouw
• Bossingels als buffer tussen landbouw en natuur t.b.v. reductie 

stikstofdepositie

Bron: Solarfields

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Vergroening stedelijk gebied, leefbaarheid, energietransitie, 
klimaatadaptatie, biodiversiteit, mienskipsprojecten, revitalisering 
bedrijventerreinen

• Ontwerpopgave, in veenweide bijvoorbeeld gericht op een mozaïek van 
percelen en opgaven

• Voor combinatie zonnevelden en beplanting, zie vertrekpunten 5, 6 en 
8 in ‘Sinnefjilden yn it Lânskip’ van provincie Fryslân

• Agroforestry
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Integrale gebiedsprocessen
• Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte als vertrekpunt
• Integrale gebiedsvisies ontwikkelen vanuit samenhang in ruimtelijke 

beleidsopgaven: o.a. Bossenstrategie, RES, Visie Veenweidegebied, 
landbouwtransitie, Programma Natuur, KRW, Natura 2000

• Realisatie van x hectare bos als vertrekpunt 
• Eigen gronden terreinbeheerders benutten als vliegwiel in 

gebiedsontwikkeling
• Koppeling aan vrijwillige uitruil van gronden ten behoeve van beter 

beheer

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken
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Beleidsinstrumentarium
• Provincie als regisseur en verbinder : voorbeeldfunctie
• Bijvoorbeeld aanplant van bos op EHS-gronden categorie 4 (buiten 

NNN) Provincie als grondeigenaar: duurzaam verpachten en andere 
onderdelen Grondinstrumentarium

• Gemeentelijke Groenstructuurplannen
• Gemeente als supporter van projecten zoals Operatie Steenbreek en 

Doarpen yn it Grien
• CO2-toets koppelen aan vergunning- en subsidieverlening

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Voorlichting en communicatie
• Regeling rood-voor-groen
• Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (in ontwikkeling)
• Wet- en regelgeving (Wet natuurbescherming, mestnormen, 

perceelsregistratie, ....)
• Regeling Natuurschoonwet biedt voordelen voor landgoederen 
• Fiscale stimuleringsregelingen opzetten
• Compensatieopgaven



40

Inzetten mienskip
• Mienskipsprojecten opzetten voor vergroening van particuliere erven 

(bijvoorbeeld Steenbreek), groenere dorps- en stadsranden en aanleg 
en beheer van fruitboomgaarden

• Mienskipscultuur benutten voor vergroting van draagvlak c.q. 
bewustwording van het belang van bomen voor CO2-reductie: verleiden 
—› perspectief zichtbaar maken —› mentale verandering

• Koppeling aan doelen als natuureducatie, gezondheid, 
werkgelegenheid, participatie, sociale cohesie

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Koppeling aan andere mienskipsprojecten zoals lokale 
energiecöoperaties 

• Gedifferentieerde aanpak: inspelen op specifieke wensen van lokale 
gemeenschappen

• In lijn daarmee: ontwikkeling van gevarieerd pakket van prikkels
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Financiering
• SNL: ruimere opstelling wenselijk voor L-types
• Klimaatfinanciering (via o.a. CO2-certificaten) voor aanleg van bos en 

landschapselementen
• Gebiedsfondsen (zoals in Oranjewoud)
• Fiscale voordelen benutten, o.a. vanuit Regeling Natuurschoonwet voor 

landgoederen 
• Project Bomen voor koeien
• Iepen Mienskipsfûns Fryslân 
• Beheervergoedingen duurzaam regelen in langjarige contracten

Partners
O Bp On Tbo Lb No Ot Pf Ob

Raakvlakken

• Zoeken naar middelen voor aankoop gronden en duurzaam beheer in 
aanvulling op aanplant bomen Shell/Staatsbosbeheer en Plan Boom van 
Natuur en Milieu Federatie

• Zonneweiden, windparken, natuurbegraafplaatsen als financiële 
hefboom

• Financiering organiseren voor beheer van kleinschalige 
landschapselementen om onrendabele top eraf te halen

• Crowdfunding en sponsoring
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Van boven naar beneden zijn de foto's genomen in de omgeving van Oudemirdum, Nijemirdum en Oudega
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Kansen: eerste stappen & verbrede horizonten

Uit de individuele en groepsgesprekken met partijen kwam naar voren 
dat zij sommige van de voorgestelde maatregelen al in hun beheer- en 
inrichtingsplannen hebben opgenomen of in ieder geval op hun wensenlijst 
hebben staan. Een deel van de maatregelen ligt inderdaad in de lijn 
der verwachting en laat zich zonder al te veel ‘omdenken’ en discussie 
realiseren. De huidige situatie, onder andere qua landschapsbeeld, 
landgebruik en waterpeil, blijft hier het uitgangspunt. Het is dan ook 
logisch om zulke maatregelen als eerste op de agenda te zetten. Het zijn 
niet per definitie gemakkelijke stappen, maar van negatieve bijeffecten met 
ruimtelijke of maatschappelijke impact is nagenoeg geen sprake. Omdat ze 
bovendien bijdragen aan andere doelen zoals biodiversiteit, dierenwelzijn 
en belevingskwaliteit, zal het naar verwachting niet ingewikkeld zijn om hier 
draagvlak voor te krijgen. 

Uitbreiding en revitalisatie van bestaande bossen zijn daar een goed 
voorbeeld van. Ook met revitalisering van landschapselementen kunnen 
mooie verbeterslagen worden gemaakt. Het soms wat versleten profiel 
van de landschappen in met name het oosten van de provincie kan er 
alleen maar krachtiger op worden. Hetzelfde geldt voor beplanting op 
boerenerven in het open landschap; zonder de weidsheid met hier en 
daar een groen accent geweld aan te doen, valt hier een prachtig verbond 
tussen CO2-reductie en cultuurhistorie te sluiten. In de bebouwde omgeving 
was inzet van groen altijd al een effectieve manier om plekken mooier, 
uitnodigender, gezonder en leefbaarder te maken.   

Een stap verder gaat het met maatregelen op kwelders. Revolutionair 
zijn ze niet direct te noemen, want het gaat om een landschapstype dat 
als typisch Fries te kwalificeren valt. Hier kan worden bijgedragen aan 
vergroting van CO2-opslagcapaciteit zonder afbreuk te doen aan de 
ruimtelijke kernkwaliteit openheid. Er kan bovendien een koppeling met de 
noodzakelijke dijkversterking worden gemaakt. Een betere CO2-sink dan 
kwelders kan een provincie zich niet wensen. Alleen is de provincie niet 
de enige partij die daarover beslist. Er zal een zorgvuldig proces met alle 
stakeholders in en rond het Wad moeten worden ingericht. Duidelijk moet 

bijvoorbeeld worden hoe mogelijke ingrepen zich tot de interprovinciale 
Waddenvisie verhouden. 

Het tweede deel van de titel van dit hoofdstuk - verbrede horizonten - 
verklapt al iets over wat gezien de omvang van de opgave uiteindelijk 
onontkoombaar is. Landschapsbeelden zullen geleidelijk aan toch werkelijk 
veranderen. Het Friese bod is om via bos, bomen en natuur vier procent 
van de nationale opgave voor rekening te nemen. Vier procent klinkt 
weinig, maar zal in de praktijk, tegelijk met andere transities een enorme 
opgave blijken te zijn. Natuurlijk zal de impact op het landschap - en dan 
met name op de hooggewaardeerde openheid - altijd dubbel en dwars 
te verantwoorden moeten zijn. Over de winst voor het milieu en de 
meerwaarde in termen van biodiversiteit, perspectiefrijke landbouwsector, 
energietransitie en klimaatadaptatie mag geen enkele twijfel bestaan. 
Tegelijkertijd is de CO2-opgave een mooie aanleiding voor Fryslân om 
zich - net als met de energietransitie - van zijn meest vooruitstrevende 
en innovatieve kant te laten zien. Een gebied waar dan al gauw naar zal 
worden gekeken, is het Veenweidegebied. Niks doen is hier eigenlijk 
geen optie meer; de situatie is vanuit waterhuishoudkundig oogpunt 
onhoudbaar aan het worden. Hier liggen kansen voor honderden hectares 
CO2-opslagcapaciteit. Maar een metamorfose van het landschap zal niet 
zonder slag of stoot worden omarmd; dat is een kwestie van lange adem 
(Programma Landschap).

Eerste stappen en verbrede horizonten zijn op de beide kansenkaarten 
verbeeld. Vervolgens wordt per deelgebied aangegeven wat de relevante 
bouwstenen zijn. Met het verschil in grootte van de bolletjes wordt 
aangegeven waar de grootste kansen liggen om CO2-winst te behalen. 
Beheersmatige, beleidsmatige en procesmatige bouwstenen zijn in 
mindere mate gebiedsspecifiek en variëren daarom niet in grootte. Zoals 
uit de groepsgesprekken naar voren kwam, zijn ze op ieder gebied van 
toepassing. Advies is om met het grootste bolletje te beginnen. Maar 
vergeet de andere bouwstenen niet!
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Tabel met inschattingen resultaten: Eerste stappen kansenkaart. De 'kansen' zijn genummerd en corresponderen met de negen manieren beschreven op pagina 
19.
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Eerste stappen kansenkaart
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Tabel met inschattingen resultaten: Verbrede horizonten kansenkaart.De 'kansen' zijn genummerd en corresponderen met de negen manieren beschreven op 
pagina 19.
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Verbrede horizonten kansenkaart
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Kansen passend bij het Waddengebied

Kansen passend bij de Westelijke en Oostelijke Kleigebieden
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Kansen passend bij Middenzee & Marnegebied

Kansen passend bij het Merengebied
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Laagveengebieden

Waddengebied

Kansen passend bij Gaasterland

Kansen passend bij de Veengebieden
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Kansen passend bij de Noordelijke Wouden

Kansen passend bij de Zuidelijke Wouden





Aanbevelingen
4
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Van bouwstenen naar integraal bouwwerk

Op de vorige pagina’s zijn de bouwstenen gepresenteerd voor de Friese 
bijdrage aan de landelijke CO2-opgave via bomen, bos en natuur. Het 
bouwwerk dat Friese gebiedspartijen hiermee construeren, staat niet 
op zichzelf. Dat moet zich kunnen voegen naar en kruisverbanden 
kunnen aangaan met de bouwwerken die voor de andere zes thema’s 
van de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik worden opgetuigd; het 
liefst zodanig dat het geheel meer is dan de som der delen. Want deze 
klimaattafel levert, net als vier andere klimaattafels, bouwstenen voor 
realisatie van het nationale Klimaatakkoord aan. En dat is weer bouwsteen 
voor de mondiale opgave. 

Wat is binnen dit bestek nodig om vanuit Fryslân mee te kunnen bouwen 
aan een solide fundament? Hoe kan worden voorkomen dat het bouwwerk 
een - wankel, want uit papier opgetrokken - kaartenhuis wordt? De 
aanbevelingen die hieronder worden gedaan, zijn voor het grootste deel 
door de gebiedspartners zelf aangedragen tijdens de overlegsessies in 
aanloop naar dit document.

Collectief gevoelde verantwoordelijkheid
De provincie heeft weliswaar het voortouw genomen in de ontwikkeling van 
dit pakket van bouwstenen, maar is uiteraard niet als enige verantwoordelijk 
voor de aanpak en het resultaat. Immers, het Klimaatakkoord is opgesteld 
en ondertekend door vrijwel alle relevante actoren in Nederland. De 
intenties zijn wettelijk verankerd. In Fryslân staan dus provincie, gemeenten, 
waterschappen, terreinbeheerders, milieuorganisaties en ondernemers en 
andere maatschappelijke partijen samen aan de lat om gestelde doelen te 
realiseren.

Intrinsieke motivatie
Het is belangrijk dat iedereen - boeren, burgers, buitenlui - in de provincie 
het nut van op CO2-reductie gerichte maatregelen inziet. Afdwingen werkt 
niet. Vergelijk het met de weidevogels; de intrinsieke waarde ervan wordt 
breed gevoeld, de grutto hoort bij Fryslân. Er zijn daarom een flink aantal 
agrariërs bereid hiervoor grote stukken landbouwgrond onder water te 
zetten. Ook het project Fossylfrij Fryslân, onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 
2018 Culturele Hoofdstad, kan als zeer inspirerend voorbeeld worden 
aangehaald. Elke Fries wist waar het over ging en deed er op een of andere 
manier aan mee. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld herstel en onderhoud 
van kleinschalige landschapselementen en vergroening van bebouwd 
gebied net zo vanzelfsprekend worden. Stimuleringsmaatregelen helpen 
uiteraard, maar zijn niet altijd doorslaggevend. 

Gezamenlijke visie en strategie 
In het klimaatvraagstuk hangt alles met alles samen. Samenhang is dus 
ook de sleutel voor een succesvolle aanpak. Zoals bij de bouwstenen 
al is aangegeven, is sprake van allerlei dwarsverbanden tussen 
aandachtsgebieden en betrokken partijen. Bij veel projecten zal het niet 
mogelijk zijn om op eigen houtje op het eigen eilandje aan de slag te 
gaan. Partijen kunnen een op hun eigen praktijk, doelen, landschaps- 
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en natuurbeheertypen afgestemde selectie van bouwstenen maken en 
vervolgens coalities met relevante gebiedspartners sluiten. Het is daarbij 
van belang dat dit vanuit een gemeenschappelijke landschappelijke visie en 
strategie gebeurt. Daar moet consensus over bestaan. 

Omgevingsvisie en Structuurvisie als leidraad
Bij het formuleren van een landschappelijke visie en strategie hoeft het 
wiel in Fryslân niet te worden uitgevonden. Er liggen twee bruikbare 
aanknopingspunten. De Ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie 
hanteert negen principes die richting geven aan het maken van keuzes voor 
uitvoering in plannen en programma’s. Het zijn principes die de provincie 
zelf toepast, maar waarvan ook aan andere partijen wordt gevraagd om 
ze toe te passen. Een van de principes luidt: Omgevingskwaliteiten als 
ontwerpbasis. Dit heeft betrekking op inpassing van ontwikkelingen. 
Uitgangspunt daarbij is niet dat het bestaande onaantastbaar is, maar wel 
dat op bestaande kwaliteiten wordt voortgebouwd en dat ze zo mogelijk 
worden versterkt of doorontwikkeld. Dit principe gaat uit van maatwerk. 
Afhankelijk van aard en schaal van de ontwikkeling kan sprake zijn van 
inpassing, aanpassing of transformatie. Daarnaast is er de provinciale 
structuurvisie Grutsk op ‘e Romte, waarin waarden worden gebundeld 
op het gebied van landschap en cultuurhistorie, inclusief archeologie en 
stedenbouw, in een samenhangende waardering. De structuurvisie geeft 
richting aan toekomstige ruimtelijke veranderingen en is uitgewerkt op 
provinciaal, streek- en lokaal niveau.

Input voor Omgevingsprogramma Landschap
De bouwstenen in deze rapportage voorzien in waardevolle input voor een 
nog te ontwikkelen Omgevingsprogramma Landschap voor de provincie 
Fryslân.

Regie
Het is verstandig om een regisseur aan te wijzen, zodat integraliteit wordt 
gewaarborgd en plannen en activiteiten op elkaar worden afgestemd. Een 
partij die het overzicht bewaart, zal bovendien sneller nieuwe koppelkansen 
signaleren en bij de juiste partners weten te beleggen. De regisseur kan 
er ook toe bijdragen dat nieuwe ontwikkelingen en inzichten op de voet 
worden gevolgd en op de juiste plek in het proces wordt ingebracht. Regie 
kan plaatsvinden op gebieds- en/of provinciaal niveau. De provincie is een 
geschikte organisatie daarvoor, niet als opdrachtgever of proceseigenaar, 
maar als facilitator voor het gezamenlijke proces. Een waarschuwing is wel 
op zijn plaats: het streven naar samenhang en integratie mag niet leiden 
tot stagnatie. Er moet ruimte blijven voor experimenten en vertrouwen in 
elkaars deskundigheid. Opdracht aan de regisseur is daarom: zorg vooral 
dat partijen elkaar kennen, weten te vinden en van elkaar kunnen leren.

Integrale gebiedsaanpak
Het waarborgen van samenhang is des te belangrijker omdat voor 
meerdere grote opgaven in het landelijk en stedelijk gebied op dezelfde 
hectares naar oplossingen wordt gezocht. Denk aan duurzame energie, 
klimaatadaptatie, waterveiligheid en landbouwtransitie. Ambities en doelen 
van deze opgaven overlappen elkaar deels, maar kunnen ook tegenstrijdig 
zijn. Zo laat opwekking van duurzame energie zich goed combineren met 
mooi ontworpen groene zomen. En bagger dat bij Harlingen vrijkomt, laat 
zich benutten voor kweldervorming: ‘building with nature’. Daarentegen 
verhouden bosaanplant en de openheid die weidevogels zich bijzonder 
slecht tot elkaar. Het is van belang om opgaven in samenhang te verkennen, 
werk-met-werk te maken en functies slim te stapelen dan wel zorgvuldig te 
spreiden. Dit kan gebeuren op basis van een gebiedsgerichte aanpak en in 
kaart worden gebracht via schetsateliers met gebiedspartijen.
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Verbinding van thema’s op provinciaal niveau
Niet alleen binnen gebieden, maar ook op het niveau van de hele provincie 
laat vergroting van CO2-vastlegging zich met andere thema’s verbinden. 
De ontwikkeling van bouwen met hout biedt bijvoorbeeld kansen om de 
grotere houtproductie tot waarde te brengen. De biomassa die vrijkomt bij 
landschapsonderhoud kan, naast verbranden, hoogwaardiger toepassingen 
krijgen. In dat verband is afstemming met Vereniging Circulair Friesland 
aan te bevelen. De benutting van producten uit natte teelten - paludicultuur 
- biedt veel mogelijkheden. Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
worden klimaatadaptatieprojecten gestimuleerd. Dit leidt ook tot ruimtelijke 
veranderingen. Het is zinvol om contact op te nemen met de actoren in de 
netwerken rond deze beide thema’s. Ontwerpend onderzoek is een goede 
manier om kansen voor thematische verbindingen in beeld te krijgen en om 
de geesten rijp te maken voor een nieuwe kijk op het landschap.

Tellen: meten is weten
Het is van belang dat partijen zoals gemeenten, terreinbeheerders, 
grondbezitters en beheerderscollectieven voortaan bijhouden hoeveel 
bomen en struiken zij aanplanten dan wel kappen. Daartoe kan voor de 
provincie een app worden ontwikkeld. Ook ten behoeve van goede regie 
en voor het opstellen van rapportages aan bijvoorbeeld het ministerie is het 
handig om cijfermateriaal voorhanden te hebben. 

Maatwerk en mienskip
Differentiatie is essentieel voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak: 
speel in op specifieke wensen, verlangens en drijfveren van boeren, 
burgers en dorpen. Ontwikkel daar een gevarieerd pakket van prikkels 
voor. Maak ook gebruik van de mogelijkheden die de behoefte aan sociale 
cohesie biedt. De mienskip is niet voor niets als bouwsteen in dit pakket 
opgenomen; in Fryslân wordt daar letterlijk veel op gebouwd en met groot 
succes. 

Inzet op versterking van natuur 
De opgave tot vergroting van CO2-opslag biedt kansen voor versterking 
van natuur en landschap. Er kunnen grotere landschappelijke eenheden 
tot stand worden gebracht, waarmee de voor biodiversiteit onwenselijke 
versnippering kan worden verminderd. Ook biedt de opgave kansen voor 
vergroting van de variatie in soorten en natuurtypen.  
Inzet op versterking van landschap
De opgave tot vergroting van CO2-opslag biedt kansen voor het herstellen 
en robuuster maken van bestaande kleinschalige landschapselementen: 
eendenkooien, pingoruïnes, parken op klei, singels, houtwallen en andere 
oude structuren. Deze elementen worden nu vaak alleen gewaardeerd 
vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit; CO2-opslag 
kan leiden tot meer animo bij gemeenten en boeren en tot meer financiële 
middelen om ze te beheren. Belangrijke voorwaarde is dat ook deze 
gronden mogen meetellen als beteelbaar oppervlak in het kader van de 
Mestwetgeving.

Het verschil tussen bruto en netto bosoppervlak
Bij bosaanplant dient rekening te worden gehouden met het verschil tussen 
bruto en netto bosoppervlak: een ontwerp omvat ook (half)open plekken en 
zichtlijnen. Bos maken is een culturele opgave. Een goed ontwerp draagt 
bij aan de ruimtelijke kwaliteit van een plek. Ook in bestaande bossen 
kan niet alles worden volgeplant;  de ecologische waarde van randen en 
overgangen, de variatie in lichtinval en schaduw en de belevingskwaliteit 
zijn essentiële onderdelen van een mooi, veerkrachtig bos.

Beschikbaarheid jonge bomen
De beschikbaarheid van goed plantmateriaal (jonge bomen) is een punt 
van zorg. De ontwikkeling van een of meer regionale voorzieningen is 
noodzakelijk om de beschikbaarheid van goed plantmateriaal te borgen.
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Kansen op de kwelders
De kwelders bieden enorm veel potentie. Het gaat hier echter om een 
provincie-overstijgend vraagstuk, betrekking hebbend op een gebied 
dat vanwege zijn Natura 2000-status aan strenge Europese regelgeving 
onderhevig is. Idealiter wordt er een gezamenlijke visie ontwikkeld door 
de partijen die bij het Wad zijn betrokken, zoals Rijkswaterstaat, Ministerie 
van LNV, Waddenvereniging, waterschappen, eilanden, kustgemeenten, 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming, visserijsector, Vereniging 
Oevereigenaren en Gebruikers (VOG), Defensie, Unesco, Waddenacademie 
en Vogelbescherming. 

Wie betaalt?
Een belangrijk aandachtspunt, met name in relatie tot functieverandering 
van gronden en verandering van beheertypen: wie betaalt de prijs? 
En wie wordt eigenaar? Het openhouden van vernatte gronden in het 
Veenweidegebied verlangt zeer intensief en dus kostbaar beheer. De 
overheid en private partijen zouden daar een rol in kunnen nemen. Maar 
er liggen ook kansen voor klimaatfinanciering vanuit het onder meer 
het bedrijfsleven. Het is een automatisme om dit soort gronden bij een 
terreinbeheerder onder te brengen, maar in relatie tot de CO2-opgave is nu 
wellicht een grotere rol voor de overheid weggelegd. 

Via pilots naar compensatie-instrument 
Met klimaatslim beheer van bestaand areaal valt al behoorlijk wat te halen 
indien CO2 als doel wordt meegenomen. Er kan worden geïnvesteerd in 
kennis en pilots om die potentiële winst goed in beeld te krijgen. Er zou iets 
vergelijkbaars als Valuta voor Veen kunnen worden opgezet, het regionale 
systeem voor CO2-compensatie. Boeren in het gebied nemen op hun bedrijf 
maatregelen om hun percelen te vernatten, waardoor bodemdaling en CO2-
uitstoot worden voorkomen.

No regret
Het is van belang om zaken goed te regelen. Bosaanleg heeft gevolgen. 
De provincie heeft nu bijvoorbeeld veel last van de tijd dat er tijdelijk bos 
was en dat daar nu geen vrijstellingen voor bestaan. Het is zaak om te 
voorkomen dat partijen over 30 - 40 jaar opnieuw last krijgen van dergelijke 
situaties.



Van boven naar beneden zijn de foto's genomen in de omgeving van de Gieterse brug, een zicht op de Noordoostpolder en Nijetrijne



Van boven naar beneden zijn de foto's genomen in de omgeving van Oudega, noordoostelijk veengebied en het Westelijk Kleigebied
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BEGRIPPEN EN ACHTERGRONDEN

Agroforestry 
Agroforestry is het opzettelijk integreren van houtige gewassen (bomen 
en struiken) met de teelt van gewassen en dierlijke productiesystemen. Dit 
wordt gedaan vanwege de voordelen die de ecologische en economische 
interacties kunnen opleveren. Het Masterplan Agroforestry is tot stand 
gekomen op verzoek van het Ministerie van LNV en vormt een advies 
voor de overheid om opschaling van agroforestry in Nederland mogelijk 
te maken. De ambitie is om in 2030 25.000 hectare aan agroforestry te 
realiseren, waarvan minimaal 1.000 hectare aan voedselbos. Agroforestry 
wordt in het Klimaatakkoord genoemd als een maatregel voor natuurlijke 
koolstofvastlegging in combinatie met vergroting van biodiversiteit en 
ruimtelijke kwaliteit. Bomen en struiken zijn in staat om CO2 vast te leggen 
(klimaatmitigatie) en hebben een verkoelende en watervasthoudende 
werking (klimaatadaptatie). Daarnaast dragen bomen en struiken bij aan het 
dierenwelzijn, omdat ze schaduw bieden en beschutting tegen regen en 
wind.

Binnendijkse dijksputten
Terrein waar grond voor het maken van dijken vandaan komt. Deze putten 
zijn nu van belang vanuit ecologisch oogpunt, namelijk voor het behoud 
van zilte flora en als hoogwatervluchtplaats voor vogels. 

Bouwen met Fries hout 
Hout als bouwmateriaal is nooit ‘uit’ geweest. Ook in de moderne 
bouwindustrie is hout nog altijd het standaardmateriaal voor kozijnen en 
deuren. Plaatmateriaal van geperste vezel (MDF), chipboard, meubelplaat 
en multiplex wordt veel gebruikt. Ook dakconstructies en dakkapellen 
zijn vaak van hout. Daarnaast wordt hout gebruikt ter ondersteuning 
van het bouwproces, bijvoorbeeld bij betonstorten, stutconstructies of 
steigerdelen. Stenen en andere materialen worden doorgaans op houten 
pallets aangeleverd. 

Een innovatieve bouwer als Bouwgroep Dijkstra Draisma is een actieve 
promotor van bouwen met hout. Dit thema leent zich uitstekend voor een 
Friese aanpak met eigen Fries hout. 

Hout is zeer geschikt voor prefab constructies. Geveldelen worden in 
timmerfabrieken klaargemaakt en zijn dankzij het lage gewicht gemakkelijk 
te vervoeren en in het werk te plaatsen. In de waterbouw wordt hout 
veel gebruikt voor beschoeiing of voor constructies zoals sluisdeuren, 
remmingwerken en meerpalen. 

Het bouwen met nagenoeg volledig houten constructies is in Nederland 
echter nog zeldzaam. Wel groeit de belangstelling. Er wordt al 
geëxperimenteerd met hoogbouw en civieltechnische kunstwerken, zoals 
bruggen. De langjarige vastlegging van CO2 is een van de grote aanjagers 
van deze belangstelling. Duurzaam gecertificeerd hout scoort veel punten 
in bijvoorbeeld de BREEAM-berekeningen. De vastgelegde CO2 mag niet 
worden gerekend als emissiereductie, maar de vermeden emissie mag 
wel worden geteld. Vooral het vermeden gebruik van beton levert winst 
op. Wereldwijd wordt de cementindustrie verantwoordelijk geacht voor 
ruim vijf procent van de door de mens veroorzaakte CO2-emissie. Het 
Nederlandse betongebruik leidt tot een CO2-uitstoot van circa 3,5 Mton per 
jaar (1,7 procent van de totale jaarlijkse CO2-emissie in Nederland). Tachtig 
procent van deze emissie is gerelateerd aan de productie van cement. In de 
moderne houtbouw wordt veel gebruik gemaakt van verlijmde delen (CLT = 
cross laminated timber). Dit is ook goed te produceren met inlands hout. 

Financieringsbronnen voor bosuitbreiding
Bosuitbreiding verlangt substantiële investeringen. De aanplantkosten 
bedragen gemiddeld € 9.200 per hectare. Wanneer er percelen 
landbouwgrond moeten worden aangekocht, komt daar nog een bedrag 
van € 62.000 per hectare bovenop. 
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Er bestaan niet veel financieringsbronnen voor bosuitbreiding. Binnen 
het Natuur Netwerk Nederland kan gebruik worden gemaakt van de 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) om een 
deel van de aanplantkosten en kosten voor afwaardering van de grond 
te dekken. Voor bosuitbreiding buiten het NNN zijn nog geen structurele 
financieringsbronnen voorhanden. Wel zijn er in toenemende mate 
bedrijven en andere partijen die via klimaatfinanciering willen meebetalen 
aan de aanplant van meer bos en bomen, zoals Shell, Greenchoice, 
VolkerWessels en Trees for All. Het verschilt per bedrijf en per project 
hoe hoog de bedragen zijn. Globaal ligt de bijdrage voor bosprojecten in 
Nederland tussen € 10.000 en € 25.000 per hectare. 

Een deel van de financiers levert een financiële bijdrage aan een 
bomenaanplantproject om het duurzame (groene) imago van hun bedrijf 
te versterken en om aldus invulling te geven aan hun MVO-beleid. Een 
ander deel van de financiers is geïnteresseerd in de exacte biodiversiteits- 
en klimaatimpact die met de financiering wordt gerealiseerd en zal de 
impact willen aantonen door middel van bijvoorbeeld CO2-certificaten of 
biodiversiteitsmonitoring. Binnen de Stichting Nationale Koolstofmarkt 
(SNK) wordt gewerkt aan het opzetten van een vrijwillige markt voor 
Carbon Credits1, waaronder bosaanleg en aanleg van landschappelijke 
beplantingen. Eigenaren van projecten waarmee CO2 wordt vastgelegd 
kunnen zo CO2-certificaten verkrijgen en doorverkopen aan partijen 
die hiermee een deel van hun CO2-emissies willen compenseren 
op de vrijwillige markt. De verwachting is dat eind 2020 de eerste 
bosaanlegprojecten bij SNK kunnen worden ingediend. 

Binnen het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU 
wordt momenteel onderhandeld welk deel van het GLB-budget kan worden 

1 https://nationaleCO2markt.nl

bestemd voor klimaatdoelen. Daarbij wordt ook nagedacht over ruimere 
mogelijkheden voor vergroening (o.a. bomenaanplant). Hiermee moeten 
agrariërs worden gestimuleerd om meer bos/bomen aan te planten. In het 
kader van de Bossenstrategie worden momenteel nationale en provinciale 
financieringsmechanismen voor bosuitbreiding uitgewerkt. Voor bomen 
buiten bosverband heeft het Rijk aangekondigd dat er een subsidieregeling 
komt voor bomen, houtige landschapselementen en agroforestry op 
landbouwbedrijven. Dit is een van de overbruggingsmaatregelen totdat het 
nieuwe GLB is ingericht.

Fochteloërveen  
Verdroging van veen kan tot grote milieuschade leiden. Als veen niet onder 
water staat, verbrandt het. Bij dat proces - veenoxidatie genoemd - komt 
koolstofdioxide vrij. CO2 is een broeikasgas dat zonnewarmte vasthoudt. 
Dat is belangrijk voor het leven op aarde. Maar teveel CO2 is niet goed. Dan 
wordt er teveel warmte vastgehouden en stijgt de temperatuur. Verdrogend 
veen kan gerust een klimaatbom worden genoemd. Het Fochteloërveen 
herbergt naar schatting 5 megaton CO2. Zolang het veen geen water 
verliest, is er ook geen uitstoot. Sterker nog: als veen kletsnat is, groeit 
het aan en nemen de veenmossen zelfs extra CO2 uit de lucht op. Dan 
verandert het gebied van een klimaatbom in een klimaatoplossing. Volgens 
berekeningen moet het mogelijk zijn om in het Fochteloërveen jaarlijks 2,2 
ton vast te houden. 

Nije Pleats
Friese erven die uitbreiden boven 1,5 hectare volgen de Nije Pleats-
methodiek. Op het moment dat een boer zich met een uitbreidingsinitiatief 
bij de gemeente meldt (stalvergroting bijvoorbeeld), wordt gekeken of 
er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Dat is meestal het geval bij 
overschrijding van 1,5 hectare bouwoppervlak. Nije Pleats is gestart in 
2010 als werkmethode om ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie 
te faciliteren. Aan de voorzijde van planvorming denken deskundigen 
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mee over inrichting en vormgeving c.q. landschappelijke inpassing. De 
gemeente vraagt een werksessie aan en een team van de Nije Pleats komt 
naar de locatie toe. Het plan wordt o.a. gemaakt op basis van: wat zijn 
wensen van ondernemer, wat zijn verhalen van het landschap, de plek en de 
bebouwing.

Lege Midden 
It Lege Midden (leeg = laag) is een groot veengebied van circa 85.000 
hectare. Sinds de mens dit gebied door middel van ontwatering geschikt 
begon te maken voor de landbouw, heeft oxidatie van de zogeheten 
organische fractie (organisch materiaal) tot verdwijnen van het veenpakket 
geleid. Dit proces werd nog eens versneld door steeds intensievere 
polderbemaling ten behoeve van de moderne landbouw. De bodemdaling 
in het Friese veengebied bedraagt nu zo’n 1 cm per jaar, maar in sommige 
delen is dit meer. In het jaar 2100 kan het gaan om twee tot drie meter ten 
opzichte van nu. De bodemdaling vergroot de problemen met zoute kwel 
en het in stand houden van de hoogveengebieden. 
Door de oxidatie wordt de koolstof uit de bodem omgezet naar CO2 die zich 
ophoopt in de atmosfeer. De CO2-emissie uit het gebied is ca. 1,5 miljoen 
ton per jaar. De achterblijvende nutriënten versterken de eutrofiëring 
(vergroting van voedselrijkdom) van het watersysteem.
De CO2-reductie uit het Nederlandse veenweidegebied is een apart 
onderdeel van het Klimaatakkoord. De ambitie is om de uitstoot met 
1 miljoen ton per jaar te verminderen. Fryslân wil daar veertig procent 
(0,4 Mton) aan bijdragen. In de ontwikkeling van een effectieve 
veenweidestrategie is de vermindering van de CO2-uitstoot een belangrijk 
onderdeel. Maar door functieverandering zijn welllicht landschappelijke 
veranderingen mogelijk die tot vergroting van de CO2-sink kunnen leiden.  

Revitaliseringsmaatregelen in bos
Met revitaliseringsmaatregelen in bestaande bossen wordt toegewerkt 
naar veerkrachtiger bos. Revitaliseringsmaatregelen zijn met name van 

belang bij niet-vitale of potentieel kwetsbare monoculturen van es, 
fijnspar, lariks en inlandse eik of bossen met weinig verjonging of een 
lage houtvoorraad, zoals holstaande grove-dennenbossen. Het stimuleren 
van natuurlijke verjonging is een eenvoudige maatregel om de structuur 
en diversiteit van deze bossen te verhogen en daarmee de veerkracht te 
vergroten. In gebieden met een hoge wilddruk kunnen rasters worden 
geplaatst of kan (ecologische) jacht worden toegepast om natuurlijke 
verjonging van de grond te krijgen. Daar waar natuurlijke verjonging 
achterblijft of onvoldoende kwaliteit of soortendiversiteit aanwezig is, 
kan worden gekozen voor aanplant in bijvoorbeeld groepen (kloempen) 
of vlakdekkende aanplant. Hierbij kunnen rijkstrooiselsoorten als linde, 
haagbeuk en esdoorn worden aangeplant die de strooiselkwaliteit van het 
bos verbeteren en daarmee de nutriëntenbalans versterken. Ook aanplant 
van klimaatadaptieve (meer droogtetolerante soorten) is mogelijk om 
de veerkracht en CO-vastleggingscapaciteit van het bos te verhogen. 
Andere revitaliseringsmaatregelen zijn toediening van steenmeel om de 
nutriëntenbalans te versterken, toepassing van kleinschalige kapsystemen 
om het bosklimaat in stand te houden en bescherming van de bosbodem 
bij bosexploitatie om bodemverdichting te beperken. 
De C-winst die kan worden geboekt met revitaliseringsmaatregelen is 
afhankelijk van de uitgangssituatie en de ingreep. Een hol grove-dennenbos 
legt bijvoorbeeld jaarlijks gemiddeld 2,3 ton CO2 per hectare vast. Door 
het stimuleren van verjonging of aanplant van rijkstrooiselsoorten kan de 
vastlegging op termijn worden verhoogd naar circa 5 ton CO2/ha/jaar. Bij 
een meer vlakgewijze verjonging met beuk en douglas kan de vastlegging 
oplopen tot 11 ton CO2/ha/jr. 

Revitaliseringsmaatregelen in landschapselementen
Revitalisering van landschapselementen zorgt er in de eerste plaats voor 
dat ze robuuster worden, dat wil zeggen: minder kwetsbaar voor de 
gevolgen van klimaatverandering en externe aantastingen zoals vermesting 
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vanuit naburige landbouwpercelen. Vergroting van bestaande elementen, 
bijvoorbeeld door een extra strook naast een houtwal te beplanten, 
is een belangrijke maatregel. Ook aanplant van mengboomsoorten 
draagt bij aan versterking; bomenrijen en houtwallen die uit één soort 
bestaan, zijn kwetsbaarder voor ziekten en plagen. Daarnaast is het 
belangrijk dat berijding met zware machines of ploegen op direct aan het 
landschapselement grenzende gronden alleen buiten de kroonprojectie 
van de bomen gebeurt. Dan blijven de boomwortels en daarmee de bomen 
vitaal.

In de tweede plaats kunnen revitaliseringsmaatregelen zorgen voor 
verbetering van de CO2-vastlegging van het element. In elementen met 
veel uitval kunnen de open plekken worden ingeplant. Op relatief zure 
gronden is de aanplant van rijkstrooiselsoorten, zoals linde, aan te bevelen. 
In elementen met veel verruiging van braam en brandnetel kunnen 
schaduwverdragende soorten zoals beuk en esdoorn helpen om deze 
verruiging op termijn te verminderen. Ook kan worden overwogen om bij de 
aanplant mycorrhizae aan de boomwortels toe te dienen. Deze schimmels 
verbeteren de bodembiologie en maken het de bomen gemakkelijker om 
nutriënten op te nemen. Dit komt de groei en vitaliteit van de beplanting 
ten goede. Veel elementen kennen een matige groei. Door regelmatig te 
dunnen, wordt de groei (en daarmee de CO2-vastlegging) gestimuleerd en 
blijven de overgebleven bomen vitaler.  

Houtproductie is veelal geen doel in de meeste landschapselementen. Toch 
is het vanuit klimaatoogpunt van belang om te werken aan verbetering 
van de houtkwaliteit. Doorgaans komt er bij beheer en onderhoud van 
landschapselementen alleen hout vrij dat geschikt is als brandhout of 
biomassa; toepassingen waarbij de opgeslagen CO2 snel vrijkomt. Wanneer 
er in de toekomst ook hout vrijkomt dat kan worden benut voor meer 
hoogwaardige toepassingen, zoals bouw- en constructiehout en meubels, 
kan de CO2 in het hout tientallen jaren langer worden opgeslagen. Door in 

landschapselementen toekomstbomen met een (relatief) rechte stam met 
weinig zware zijtakken te selecteren, ze te markeren en ze bij elke dunning 
te bevoordelen, kan het aandeel kwaliteitshout worden vergroot.

CO2-vastlegging in landbouwgewassen en gras
Akkerbouwgronden leggen netto niets vast, omdat de gewassen weer 
worden gerooid. Graslanden wel. Hierbij kan een vastlegging van ca. 0,7 ton 
CO2/ha/jr worden aangehouden.

CO2-vastlegging in (uitbreiding) rietmoeras
Bestaande rietmoerassen hebben een zeer hoge koolstofvoorraad in de 
bodem (en het strooisel). De voorraad in de biomassa is laag, omdat het 
riet bovengronds elk jaar afsterft of wordt gemaaid. Het is onbekend hoe 
uitbreiding van rietmoeras bijdraagt aan additionele CO2-vastlegging. 
Kengetallen van de snelheid waarmee de bodemkoolstofvoorraad opbouwt 
in nieuwe rietmoerassen zijn niet bekend. Hiervoor zou uitgebreider 
onderzoek moeten plaatsvinden. De eerste inschatting is dat de opbouw 
langzaam verloopt.



In relatie tot landbouwgrond
In de tabel staan de kosten weergegeven voor aankoop, afwaardering en 
inkomstenderving per hectare landbouwgrond waarop nieuw bos wordt 
aangelegd. Genoemde kosten dienen uitsluitend als indicatie.

Kosten voor aanplant
Kosten voor aanleg zijn gemiddeld €9.200 per hectare. Hiernaast is te zien 
hoe de kosten zijn opgebouw.
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KOSTENINDICATIES



Kosten voor aanleg, aanplant en beheer
In de tabel zijn de totale kosten per eenheid voor de 
aanleg of aanplant en het beheer van verschillende typen 
landschapselementen weergegeven.

Overige onderdelen
Voor de kosten voor kwelders, revitalisering van 
landschapselementen en klimaatslim bosbeheer is het 
lastiger om standaardkostprijzen te geven. Het gaat 
daarbij hoofdzakelijk om maatwerk.  
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Touché concept en copy

Deze rapportage is in opdracht van de provincie Fryslân gemaakt en toont de [uitkomsten van] webinars met experts en videomeetings 
met de gebiedspartijen die in april 2020 hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft een team van landschapsarchitecten, klimaatkenners 
en bosbouwexperts uitkomsten vertaald in landschappelijke kansenkaarten. Om naast een eerste ruimtelijke implicatie ook een kwaltitatief 
beeld te geven van diverse kansen - of beter gezegd - bouwstenen, zijn berekeningen gekoppeld. Deze berusten op diverse gehanteerde 
modellen en aannames die terug te vinden zijn in de literatuurlijst.

Kaarten
Kaartmateriaal op pagina 6 t/m 11 is opgemaakt middels datasets gedownload uit het landelijk geografisch informatiesysteem PDOK.
Diverse datasets zijn gecombineerd.
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