
 

 

Agrobosbouw NL 
Nieuwsbrief Infra 

Agroforestry en onze infrastructuur 

Naar aanleiding van de publicatie (en ondertekening door onder meer premier Rutte) van het Actieplan Bos 

en Hout in oktober 2016 bracht denktank CE Delft eind november 2017 het in opdracht van Rijkswaterstaat 

opgestelde rapport ‘Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland - Aanleg bos langs de snelweg, 

verzorgingsplaatsen of in zoekgebieden Actieplan Bos en Hout’ uit. 

In dat rapport werd onder meer deze conclusie getrokken: “Dit betekent dat als de overheid vasthoudt aan 

een stringent klimaatbeleid, alleen al vanuit het perspectief van klimaatwinst de aanleg van 100.000 ha bos 

een kosteneffectieve maatregel is.” De overheid hield daarna inderdaad vast aan een stringent klimaat-

beleid, onder meer in de vorm van het Klimaatakkoord 2019, met daarin onder meer deze afspraken als het 

gaat om onze infrastructuur: “Partijen (Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, 

infrabeheerders, landbouwers, grondeigenaren) benutten gezamenlijk kansen om het areaal bos en natuur 

en aantallen bomen daarbuiten te vergroten. Door aanleg van extra bomen, bos- en natuurgebieden binnen 

en buiten het Natuurnetwerk Nederland, in de openbare ruimte, bij infrastructuur en op landbouwgrond 

wordt de CO2-vastlegging vergroot.” En de overheid moet er wat dat stringente klimaatbeleid betreft 

waarschijnlijk zelfs nog een schepje bovenop gaan doen, kijkend naar het onlangs gepubliceerde IPCC-

rapport ‘Climate Change 2021’. 

 

Kosten versus baten 

De vraag ‘Wegen de kosten op tegen de baten?’ werd in het rapport als volgt beantwoord: “Alhoewel we 

deze berekeningen binnen de scope van deze opdracht niet hebben kunnen controleren, lijkt het erop dat de 

kosten van bosaanplant in 2050 (en over de gehele levensduur) lager zijn dan de kosten van uitgespaarde 

maatregelen.” 

In de kosten van bosaanplant waren volgens de in het rapport van CE Delft opgenomen resultatentabel 

ook/vooral de kosten van de afwaardering van grond en de aanleg van bos opgenomen (zie hieronder). 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De toendertijd meegenomen kosten zijn intussen aanzienlijk gedaald, zeker als het gaat om aanplant en 

beheer van bomen/bossen op landbouwgrond.  

 

Klimaatakkoord 2019   

In het Klimaatakkoord 2019 is in het onderdeel Landbouw en Landgebruik - naast de aanplant van 

duizenden ha nieuw bos - namelijk ook ingezet op de realisatie van 25.000 ha agroforestry (een combinatie 

van landbouw en bosbouw; zie het kader) vóór 2030. Het College van Rijksadviseurs adviseerde de regering 

korte tijd later zelfs om te streven naar 100.000 ha in diezelfde periode. Ambities die in een vol land als het 

onze eigenlijk alleen maar haalbaar zijn op landbouwgrond en dus ook alleen maar samen met boeren en 

andere grondeigenaren. 

 

     
Figuur 1 De overgang van bos via (mantel en) zoom naar grasland met aanduiding van het verloop van het potentiële aantal 

houtachtige en kruidachtige soorten bij een (half)natuurlijke situatie (A) en een actueel veelvoorkomende situatie (B) (Den 

Ouden et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aanplantsubsidie 

Boeren en grondeigenaren die (forse) stappen op het gebied van agroforestry willen zetten en overheden 

en andere partijen die het Klimaatakkoord moeten gaan uitvoeren (waaronder ook infrabeheerders als 

Rijkswaterstaat en ProRail), hebben elkaar dus hard nodig. Het is dan ook niet zo gek dat in datzelfde 

Klimaatakkoord al staat dat er een subsidieregeling voor de aanplant van “bomen, houtige landschaps-

elementen en agroforestry op landbouwbedrijven” komt. Een subsidie die in een buurland als België 

bijvoorbeeld intussen alweer jaren bestaat.  

 

Carbon credits 

Maar een financiële bijdrage hoeft niet alleen maar van de overheid te komen. In datzelfde Klimaatakkoord 

wordt bijvoorbeeld ook gewezen op het inzetten van zogenaamde carbon credits: verhandelbare 

koolstofcertificaten die kunnen worden gekocht door particulieren, bedrijven en andere partijen die hun 

CO2-uitstoot (vrijwillig) willen compenseren. Zo komen er binnenkort koolstofcertificaten op de markt voor 

de vastlegging van CO2 in hout (bossen, agroforestry). De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SKN) heeft de 

onderbouwing daarvoor in de vorm van een zogenaamd methodedocument onlangs vastgelegd. Aan de 

opstelling van dat document is sinds eind 2019 in opdracht van Staatsbosbeheer, de Bosgroepen en de 

Stichting Agrobosbouw NL gewerkt door Probos en Face the Future. 

De Stichting Nationale Koolstofmarkt gaat de kwaliteit van deze koolstofcertificaten borgen, zodat de markt 

erop kan vertrouwen dat de emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat (meestal 1 

ton), ook daadwerkelijk wordt behaald. Op het PlatformCO2neutraal, oorspronkelijk met een forse subsidie 

van het Ministerie van LNV opgericht onder de projectnaam ‘de Koolstofbank’, komen aanbod en vraag, 

aanbieders en afnemers bij elkaar. Een aanplantsubsidie en deze koolstofcertificaten zullen de kosten van 

aanleg (zoals opgenomen in de resultatentabel van CE Delft) en beheer in ieder geval aanzienlijk verlagen. 

 

 

 

 

 

 

Wet- en regelgeving 

Wet- en regelgeving was tot nog toe een belangrijke sta in de weg als het gaat om het combineren van 

landbouw en natuur. Of, zoals bij agroforestry, van landbouw en bosbouw. Was, want dat is binnenkort 

voorbij. Als het om de aanplant van bomen op landbouwgrond gaat bijvoorbeeld vormde de daarmee 

samenhangende afwaardering van de betreffende grond van landbouw naar natuur (en het daarmee 

wegvallen van EU-betalingsrechten e.d.) voor een boer of andere grondeigenaar vaak een onoverkomelijk 

probleem. Er wordt op dit moment door het ministerie van LNV en de RVO echter gewerkt aan de 

toekenning van een gewascode aan agroforestry, zodat er sprake blijft van landbouwgrond als daar bomen 

en andere meerjarige gewassen in een agroforestry context op worden aangeplant. Van een mogelijke 

afwaardering van landbouwgrond naar natuur is daarmee dan ook geen sprake meer, net zoals van het 

daarmee wegvallen van EU-betalingsrechten e.d. voor een boer of andere grondeigenaar.  

 

 

 

 

 

 

Agroforestry/agrobosbouw is de weloverwogen integratie van meerjarige 

houtige gewassen (bomen, struiken) met éénjarige gewassen (groenten, 

granen) en/of vee (koeien, kippen). De houtige meerjarige gewassen zijn 

gelijkmatig (bijvoorbeeld in stroken) of ongelijkmatig verdeeld over een 

perceel of komen voor aan de randen ervan (landschapselementen). De 

houtige meerjarige gewassen kunnen landbouw of bosbouw producten 

leveren of andere ecosysteemdiensten. 



 

 

 

 

 

 

Samenwerking 

Daarmee komen ook de kosten van afwaardering van grond zoals indertijd opgenomen in de 

resultatentabel van CE Delft in zijn geheel te vervallen. Mits e.e.a. kan worden gerealiseerd in 

samenwerking met aan infrastructuur grenzende grondeigenaren. En dan komt de tweede hierboven al 

vermelde afspraak uit het Klimaatakkoord aan de orde: “Partijen (Rijksoverheid, provincies, gemeenten, 

waterschappen, infrabeheerders, landbouwers, grondeigenaren) benutten gezamenlijk kansen om het 

areaal bos en natuur, en aantallen bomen daarbuiten te vergroten.”  

 

MKBA en verder 

Om de vraag ‘Wegen de kosten op tegen de baten?’ te kunnen beantwoorden, is een meer kwantitatieve 

MKBA noodzakelijk, zo wordt in het rapport van CE Delft nog gesteld. En ook wenselijk, bijvoorbeeld op 

basis van het voorgaande? Ook is een aanpak mogelijk die qua opzet vergelijkbaar is met het ‘interactief 

bouwstenen document’ zoals dat door RWS en Royal HaskoningDHV is ontwikkeld voor zonneparken in 

bermen en knooppunten van rijkswegen. Ook weer mede aan de hand van een aantal onderzoekpilots 

langs infrastructuur verspreid over het hele land? Dan kan niet alleen praktijkervaring worden opgedaan 

met (lokale/regionale) samenwerkingsverbanden tussen infrabeheerders en boeren (en andere 

grondeigenaren) als het gaat om ons klimaat (CO2-vastlegging) of ons landschap (meer bossen en 

landschapselementen). 

 

 

Dan zou tegelijkertijd bijvoorbeeld ook optimaal kunnen worden ingespeeld op andere zaken die spelen 

rondom infrastructuur, uiteenlopend van bodem- en (grond)watervervuiling, geluidsoverlast, licht- en 

luchtvervuiling (fijnstof) tot toegankelijkheid voor onbevoegden (vlechtheggen?) en luchtweerstand (zie de 

illustratie hierboven). 

 

Bosvisie 

Niet alleen Rijkswaterstaat maar ook alle andere grote infrabeheerders zijn intussen aan de slag gegaan 

met de in het Klimaatakkoord 2019 ook door hen gemaakte afspraak om “gezamenlijk kansen te gaan 

benutten om het areaal bos en natuur en aantallen bomen daarbuiten te vergroten.” Rijkswaterstaat zelf 

bijvoorbeeld werkt op dit moment aan de afronding van de formele vaststelling van hun ‘Bosvisie’. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Een master-student van Wageningen University & Research (Reno van Hoof) heeft hier als stagiair bij de 

Agrobosbouw NL al voorwerk voor verricht. Van hem zijn ook de bij dit artikel opgenomen illustraties 

afkomstig.  

Voor meer informatie: rene.vandruenen@agrobosbouw.nl 

 

 
Figuur 2 KBI (Klimaatbuffer Infra) gebaseerd op een natuurlijke bosrand 

 
Figuur 3A KBI loopt over in naastgelegen bos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3B KBI met hoge bomen met mantel, zoom en grasland aan beide zijden 

 

 
Figuur 3C KBI zonder hoge bomen met zoom en grasland aan beide zijden 

 

 
Figuur 3D KBI met heg met zoom en grasland aan beide zijden  

 

 
Figuur 3E KBI zonder houtige vegetatie  

  


