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Betreft: Strategisch Bosbeleid provincie Utrecht 

 

Geachte commissieleden, 

 

Op 13 april a.s. bespreekt u in uw commissie de nota Strategisch Bosbeleid. Meer en beter bos voor Utrecht. Graag 

maken wij als Utrechts natuurorganisaties van de gelegenheid gebruik om op deze nota te reageren.  

 

Het voorliggende bosbeleid van de provincie Utrecht is ambitieus. Vanwege de grote ecologische en 

maatschappelijke waarden van bos en bomen zijn wij erg positief over de ambities van de provincie om aanzienlijk 

meer bos in de provincie te gaan ontwikkelen. De multifunctionele waarden van bomen en bossen in en rondom 

steden en dorpen wordt in het bosbeleid ook goed benoemd. 

 

Bij de ambitie voor 500 hectare nieuw bos in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) via omvorming plaatsen wij wel 

een kanttekening. Deze omvorming moet passen bij de ambities van de terreinbeherende organisaties en 

aansluiten bij de natuurdoelen die voor deze gebieden gehanteerd worden. Wij denken dat de ruimte voor deze 

omvorming zeer beperkt is. 

 

We zien veel kansen in bebossing en aanleg van landschapselementen op de flanken van de Heuvelrug en in het 

Kromme Rijngebied. Ook is het interessant om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor nieuw bos in het 

veenweidegebied, omdat dit goed gecombineerd kan worden met een hoger waterpeil en er bostypen gerealiseerd 

kunnen worden die vanuit internationaal natuurperspectief goed scoren. Hierbij moet uiteraard rekening gehouden 

worden met weidevogelgebieden en waardevolle agrarisch cultuurlandschappen. In het agrarische gebied is 

volgens ons volop ruimte voor bomen in de vorm van landschapselementen, agroforestry initiatieven en 

voedselbossen.  

 

Voor de realisatie van nieuwe bossen is grondverwerving van groot belang. We zien dat grondverwerving bij de 

realisatie van het NNN een knelpunt is. Het nieuwe bossenbeleid kan een impuls zijn voor verdere realisatie van 

het NNN en de Groene contour, maar voor een succesvolle uitvoering is extra inzet op de verwerving van de 

benodigde gronden van groot belang. Voor grondverwerving en vervolgens ook bosaanplant zullen ook voldoende 

financiële middelen beschikbaar voor moeten zijn. Voor de uitvoering van het bosbeleid zijn financiële middelen 

gereserveerd, maar we zien ook dat er nog extra middelen van de provincie en van derden noodzakelijk zijn. 

Duidelijkheid over de financiering is voor ons een belangrijk aandachtspunt.  

 

Naast de ontwikkeling van nieuwe bossen heeft het nieuwe beleid ook ambities voor de bestaande bossen. We 

ondersteunen de ambitie om het aandeel natuurbos te verhogen naar 50%. Dit is niet alleen goed voor de 

biodiversiteit, maar maakt deze bossen ook vitaler en daarmee beter bestand tegen de gevolgen van 

klimaatverandering.  
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De zonering van de recreatiedruk in de Utrechtse bossen is een onderwerp dat al geruime tijd de aandacht heeft. 

Het onderwerp is nog urgenter geworden vanwege toenemende drukte in de afgelopen jaren met Corona 

maatregelen. Wij vinden het belangrijk dat er wordt ingezet op zonering waarbij er naast drukkere delen juist ook 

rustige kernen blijven behouden. Een gelijkmatige verspreiding over alle gebieden is onwenselijk en zorgt juist voor 

verstoring in het hele bos.  

 

Als Utrechtse natuurorganisaties zijn wij op allerlei manieren betrokken bij bossen en bomen. Wij beheren bossen 

en planten nieuwe bossen aan. We ondersteunen boeren  bij de aanleg van kleine landschapselementen en 

agroforestry projecten. We organiseren samen met de provincie Utrecht uitdeelacties van plantmateriaal voor 

vrijwilligers en bewoners. In steden en dorpen leggen we Tiny Forests aan en ondersteunen we 

voedselbosinitiatieven. Zodoende dragen we actief bij aan de provinciale ambities. Wij werken graag verder samen 

met de provincie Utrecht aan de verdere realisatie van de ambities van het Strategisch Bosbeleid.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Max Zevenbergen van de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

(m.zevenbergen@nmu.nl / 06 41525451). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

 

Mede namens Saskia van Dockum (Utrechts Landschap), Luc Berris (Natuurmonumenten), Ivo Brautigam 

(Landschap Erfgoed Utrecht) en Petra Schut (IVN Utrecht), 

 

 

Josja Veraart 

directeur 
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