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Onderwerp  

Bescherming oude bosgroeiplaatsen in Omgevingsverordening 

 

  Wageningen, 23-12-2022 

Geachte leden Provinciale Staten, 

Met grote zorg hebben wij kennisgenomen van de verkenning van de provincie 

Gelderland naar de mogelijkheden om bomen en bos op oude bosgrond te verstoren en 

daarmee alsnog voor eeuwig te vernielen. Met deze brief vragen wij u met klem vast te 

houden aan de huidige voorwaarde in de Omgevingsverordening dat Gedeputeerde 

Staten geen ontheffing mogen verlenen voor herbeplanting op andere grond als de 

houtopstand een oude bosgroeiplaats betreft waar voorafgaand aan de velling ten 

minste 100 jaren onafgebroken bos heeft gestaan.  

We leven In een tijd waarin het vinden van oplossingen voor klimaatverandering, het 

dramatische verlies aan biodiversiteit en het waarborgen van een groene en gezonde 

leefomgeving centraal staan. Meer dan ooit is het cruciaal om bestaand groen zoveel mogelijk 

te behouden en te beschermen. Juist de provincie heeft daarbij een belangrijke 

verantwoordelijkheid omdat eigenaren en gemeenten eerder geneigd zijn andere belangen te 

laten prevaleren. 

Op 15 november 2022 heeft u van Gedeputeerde Staten (GS) een brief ontvangen betreffende 

Oude bosgroeiplaatsen in de Omgevingsverordening (2022-012910). Oude bosgroeiplaatsen 

betreft locaties waar ten minste 100 jaren onafgebroken bos heeft gestaan. Het betreft 

bosgroeiplaatsen die deel uitmaken van uniek cultuurhistorisch, landschappelijk en 

ecologisch erfgoed. Veel daarvan is in het verleden al verloren gegaan. Anno 2003 resteerde in 

Nederland nog slechts circa 340 ha bos dat vòòr 1800 is ontstaan. Circa 41.000 ha bos is van 

voor 19001. 

In de brief worden vier varianten voor het opnemen van regels met betrekking tot oude 
bosgroeiplaatsen gepresenteerd met het verzoek die varianten te bespreken. Variant 1 betreft 

                                                           
1 Daamen, W. P. (2008). Kaart van de oudste bossen in Nederland: Kansen op hot spots voor biodiversiteit (No. 121). Wettelijke 

Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 
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de huidige situatie. In de andere drie varianten wordt de bescherming van oude 
bosgroeiplaatsen afgezwakt of zelfs volledig opgeheven.  

Oude bosgroeiplaatsen zijn wettelijk beschermd en dat heeft een goede reden. In nagenoeg de 

gehele provincie is de bovengrond door werkzaamheden verstoord. De oude bosbodems 

vormen een zeldzaam geworden uitzondering. Een bos is meer dan een verzameling bomen 

en juist de ondergrond is cruciaal voor een gezond bos. Bos is een ecosysteem – inclusief 
bodem met een bepaalde structuur en bodemleven waaronder mycorrhiza’s – dat honderden 

jaren nodig heeft om zich te vormen. In een oud bos zit een enorme hoeveelheid koolstof 

opgeslagen, vooral in de bosbodem. De oude bosgroeiplaats en het bijbehorende 

bodemsysteem gaan verloren als herplanting van gekapte bomen elders mag plaats vinden. 

Bescherming van oude bosgroeiplaatsen richt zicht zich heel specifiek op de bescherming 

van het bodemsysteem en de bijbehorende bodemecologie. Voor behoud van deze 

bosgroeiplaatsen is herplanting op dezelfde locatie dus essentieel. 

De bescherming van oude bosgroeiplaatsen en de voorwaarde dat herbeplanting alleen op 

dezelfde locatie mogelijk is, is bovendien een van de weinige instrumenten waarmee 

bosschages, houtwallen en bossen buiten het Gelders Natuurnetwerk (GNN) nog enigszins 

beschermd zijn.  

Juist oude bosgroeiplaatsen buiten beschermd natuurgebied zijn van belang voor het welzijn 

en de gezondheid van mensen. En juist deze stukjes groen zijn vaak minimaal beschermd, 

waardoor ze snel verdwijnen als iemand weer een stukje weg, een distributiehal of een 

bedrijventerrein wil aanleggen of uitbreiden. Het is belangrijk om in ieder geval die stukjes 

bos die al minstens 100 jaar bestaan volwaardig te beschermen.  

Het is dus van groot publiek belang deze oude bosgroeiplaatsen te blijven beschermen, zowel 

binnen het GNN als daarbuiten. Dat kan alleen als de huidige regelgeving niet wordt 

afgezwakt. Dat betekent het handhaven van de voorwaarde dat GS geen ontheffing 

(mogen) verlenen voor herbeplanting op andere grond als de houtopstand een oude 

bosgroeiplaats betreft waar voorafgaand aan de velling ten minste 100 jaren 

onafgebroken bos heeft gestaan (variant 1). Deze voorwaarde is met zeer goede redenen 

verankerd in wet- en regelgeving. Het is heel vreemd dat in een tijd dat het belang van bossen, 

natuur, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving steeds meer onderkend wordt, een 

overheid met een verkenning komt die met name draait om varianten waarin de bescherming 

juist wordt verminderd of zelfs wordt opgeheven.  

Anders dan wat Gedeputeerde Staten in hun brief van 15 november 2022 (2022-012910) 
beweren voegt de bestaande specifieke beschermingsregel voor oude bosgroeiplaatsen in de 

verordening wel degelijk iets toe aan andere beschermingsregimes. Deze 

beschermingsregels richten zich in tegenstelling tot andere namelijk op de bescherming van 

het bodemsysteem en de bijbehorende bodemecologie. De specifiek voorwaarde dat 

herplanting moet plaatsvinden op dezelfde locatie voorkomt dat oude bosgroeiplaatsen 

verloren gaat. De regelgeving voor de bescherming van het GNN en Natura 2000 kennen die 

voorwaarde niet, met als gevolg dat met de regels ten aanzien van bescherming van het GNN 

en Natura 2000 niet voorkomen kan worden dat oude bosgroeiplaatsen worden aangetast of 

verloren gaan.  
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Daarnaast wijzen wij u erop dat zelfs de status GNN of Natura 2000 niet betekenen dat bossen 

volledig beschermd zijn. In het recente rapport ‘Bosbeheer in beeld’ concludeert de 

Rekenkamer bijvoorbeeld dat de huidige regelgeving en uitvoering geen garantie bieden voor 

duurzaam bosbeheer”2. Ook TV-programma’s zoals Zembla3 en Pointer4 besteden regelmatig 

aandacht aan de gebrekkige bescherming van bos en natuur. Zij baseren zich onder meer op 

studies van regionale rekenkamers die laten zien dat natuurcompensatie vaak onvolledig 

wordt uitgevoerd en dat overheden onvoldoende toezicht hebben op de uitvoer van 

compensatie5.  

Daar waar de maatschappelijke opgave is om het oppervlakte bos te vergroten6 en de 

leefomgeving van mensen te vergroenen7, past het niet om de beschermingsregels zo aan te 

passen dat het mogelijk wordt dat oude bosgroeiplaatsen voorgoed verloren gaan.   

Wij verzoeken u met klem om duidelijk een keuze te maken voor variant 1 uit de betreffende 

brief en dus te besluiten tot handhaving van de huidige voorwaarde dat GS geen ontheffing 

(mogen) verlenen voor herbeplanting op andere grond als de houtopstand een oude 

bosgroeiplaats betreft waar voorafgaand aan de velling ten minste 100 jaren 

onafgebroken bos heeft gestaan. 

 
Hoogachtend, 
 

Vereniging Mooi Wageningen   

Namens deze: R. Beunen, bestuurslid 

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen 

Namens deze: J.P.M. Witte, voorzitter 

Stichting Milieuwerkgroepen Ede 

Namens deze: P.A. Slim, secretaris 

                                                           
2 https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2022/12/06/bosbeheer-in-beeld 
3 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-beloofde-bos 
4 https://pointer.kro-ncrv.nl/is-een-oud-bos-te-vervangen-door-nieuwe-natuur 
5 https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2014/04/16/compensatie-van-schade-aan-natuurgebieden 
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/18/uitwerking-ambities-en-doelen-landelijke-bossenstrategie-en-

beleidsagenda-2030 
7 https://www.gezondeleefomgeving.nl/thema/groen-

intro#:~:text=Inleiding,een%20gunstig%20vestigingsklimaat%20voor%20bedrijven. 


