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1. Inleiding

Aanleiding
In haar kamerbrief ‘ambities en doelen voor de bossenstrategie’ 
(3 februari 2020) ontvouwt minister Schouten de gezamenlijke 
bossenstrategie van Rijk en Provincies. Deze heeft zowel 
betrekking op de aanleg van nieuw bos als op de ontwikkeling van 
‘houtige landschapselementen’ als houtwallen, singels, knotbomen, 
wegbeplantingen en solitaire bomen. 

Om de biodiversiteit te herstellen en de afspraken uit het 
klimaatakkoord ten aanzien van de CO2 uitstoot na te komen 
streven Rijk en Provincies op aanzienlijke schaal de aanleg van 
nieuw bos na. De ambitie is om voor 2030 het bosareaal met 
10% uit te breiden, hetgeen voor Nederland als geheel  de aanleg 
van 37.000 ha nieuw bos impliceert. Noord-Holland telt ongeveer 
13.500 ha bos. Een evenredige verdeling zou voor Noord-Holland 
de aanleg van 1350 ha bos betekenen.

Recreatie, natuur, beleving en educatie zijn -naast een lichte 
toename van de houtoogst- belangrijke doelen bij de nieuw te 
ontwikkelen bossen. De kamerbrief bepleit de aanleg van meer 
loofbos met een gevarieerde bosstructuur en een groter aandeel 
natuurbos. Deze bossen, met hun verschillende functies, moeten 
ook toekomstige generaties profijt bieden. Dat vraagt een beleid 
dat een langjarige koers uitzet. 

De kamerbrief geeft aan dat deze nieuwe bossen zowel binnen als 
buiten het natuurnetwerk kunnen worden aangelegd. Binnen het 
natuurnetwerk vraagt dit een zorgvuldige ecologische afweging door 
provincies en terreinbeheerders. Buiten het natuurnetwerk moet 
worden gezocht naar kansen om de aanleg van bos te combineren 
met nieuwe functies als het opwekken van energie of woningbouw. 
De brief benadrukt dat bij de aanleg van nieuwe bossen de 
landschappelijke kwaliteit uitgangspunt moet zijn. Nieuwe bossen 
buiten het natuurnetwerk moeten de landschappelijke kwaliteit 
versterken. “Dat vraagt een goed ontwerp waarbij een integrale 
afweging plaatsvindt van verschillende doelen en functies”. 
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De bossenstrategie streeft naar meer bomen in het landelijk gebied. 
Daarom streeft zij ook naar uitbreiding van ‘bomen buiten bos’, 
zoals weg- en laanbeplantingen en houtige landschapselementen. 
Een toename van houtwallen, struiken, heggen en losse bomen 
moet de achteruitgang van de biodiversiteit in het landelijk gebied 
keren. Ze bieden leefgebied en voedsel voor vogels en insecten, 
maken dat we ons beter kunnen aanpassen aan het veranderend 
klimaat en leggen CO2 vast. Daarbij kunnen zij belangrijk bijdragen 
aan versterking van de ruimtelijke identiteit en cultuurhistorisch 
bepaalde karakteristieken.



Bron: “Provinciale Verordening Houtopstanden”, Provincie Noord-Holland (2020)



Bron: “Natuurbeheerplan”, Provincie Noord-Holland (2019)
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Naaldbos Duinbos Moerasbos



9

Moerasbos Parkbos Productiebos
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Definitie van bos 
Er zijn veel definities van het begrip ‘bos’ in omloop. Volgens de 
boswet is er sprake van bos wanneer tenminste 1000 m2 uit bomen 
bestaat. Andere definities hanteren een minimale oppervlakte van 
0.5 hectare met een minimale breedte van 25 meter- omdat bij 
die omvang en breedte een volwaardig bosmilieu -met een goed 
ontwikkelde zoomvegetatie en luwte en beschutting in de kern- tot 
ontwikkeling kan komen. Daarbij wordt in de regel ook een bedekking 
van de lucht door boomkruinen van tenminste 60% aangehouden. 
Kenmerkend voor de meeste bossen is de gelaagde opbouw: een 
kruidlaag van planten tot 135 cm hoog, een struiklaag van planten 
tussen 135 en 800 cm hoog en daarboven de boomlaag.

In deze notitie hanteren we een minimale omvang van 0.5 ha bij een 
minimale breedte van 25 meter en een kroondichtheid van 60%. Is 
de omvang minder dan 0.5 ha dan spreken we van bosschage. Is 
de breedte minder dan 25 meter dan spreken we van een singel. 

Bos is een containerbegrip. Er zijn tal van soorten bos, die ieder 
hun eigen ruimtelijke karakteristiek / verschijningsvorm, functie, 
ecologische kwaliteit en gebruiksmogelijkheden hebben. In Noord-
Holland onderscheiden we op hoofdlijnen de volgende bostypen, 
waarbij moet worden opgemerkt dat mengvormen veelvuldig 
voorkomen:

• Naaldbos, vaak in de duinen aangeplant om verstuiving tegen 
te gaan en als stuthout voor de mijnindustrie

• Droog duinbos
• Moerasbos, vaak in veengebieden, denk aan de het 

Naardermeer / het Vechtplassengebied.
• Parkbos, veelal bij landgoederen in de duinzoom, in ’s Graveland 

en het Gooi, maar ook het Amsterdamse Bos.
• Recreatie-productiebos, denk aan de bossen in de jaren 

80 van de vorige eeuw aangelegd in het kader van de 
Randstadgroenstructuur, als Purmerbos en Waarderhout.

• Productiebos, denk aan het Robbenoordbos dat aanvankelijk 
vanuit de doelstelling houtproductie is aangelegd, ook omdat 
bodem en water hier ongeschikt waren voor agrarisch gebruik.
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Definitie van houtige landschapselementen
Houtige landschapselementen zijn opgaande elementen in het 
landschap samengesteld uit houtige gewassen. Voorbeelden hiervan 
zijn hagen, houtwallen, weg- en laanbeplantingen, boomsingels, 
boomgaarden, boomweiden, kleine hakhoutcomplexen, 
knotbomen, solitaire bomen. Voorbeelden van niet houtige 
landschapselementen zijn tuunwallen (Texel), dijken en wielen 
(water ontstaan bij dijkdoorbraken).



12Bron: “Structuurvisie Noord-Holland 2040”, Provincie Noord-Holland (2015)



13Bron: “Leidraad Landschap en Cultuurhistorie”, Provincie Noord-Holland (2018)



14

Een krachtig instrument 
De aanleg van bos is, evenals de ontwikkeling van houtige 
landschapselementen, een krachtig instrument om ruimtelijke 
kwaliteit te versterken, biodiversiteit te verrijken, stikstof te binden 
en recreatieve uitloopmogelijkheden te verruimen. De aanleg van 
bos en landschapselementen kan bovendien samengaan met het 
realiseren van andere maatschappelijke doelen als het versterken 
van de bergingscapaciteit van water, duurzame energieopwekking, 
circulariteit en -afhankelijk van de wijze waarop aanleg en beheer 
gestalte krijgen- de transitie van de landbouw.

Willen we bereiken dat met de aanleg van bos en houtige 
landschapselementen de ruimtelijke kwaliteit, de biodiversiteit en 
de recreatieve uitloopmogelijkheden worden versterkt dan luistert 
de situering van die nieuwe bossen en landschapselementen, 
met name buiten het natuurnetwerk, heel precies.  De kamerbrief 
benadrukt het belang van een goed ontwerp met inbegrip van 
een zorgvuldige sortimentsamenstelling en vergezeld van een 
afgewogen beheervisie. Daar gaat echter nog een belangrijke stap 
aan vooraf: de locatiekeuze van het nieuwe bos en de nieuw te 
ontwikkelen landschapselementen. 

Hoe positief nieuwe bossen, houtsingels, heggen, boomgaarden 
en laanbeplantingen ook voor het landschap kunnen uitpakken, 
niet iedere plek in Noord-Holland is hiervoor vanuit ruimtelijke, 
cultuurhistorische of ecologische criteria geschikt.Kort 
geformuleerd; nieuwe bossen en landschapselementen kunnen 
onder voorwaarden welkom in het landschap zijn, maar er zijn 
gebieden waar je het vooral niet moet willen. Alles valt of staat met 
locatie, in combinatie met de functieaanduiding van het betreffende 
bos / landschapselement.

De bossenstrategie opent kansen, maar kan ook als een bedreiging 
worden opgevat. Bij iedere sterk kwantitatief bepaalde doelstelling 
ligt het gevaar op de loer dat de voorgestane ontwikkeling uiteindelijk 
niet gaat ‘landen; op de plekken die daartoe het meest geëigend 
zijn maar op plekken waar daartoe zich de gelegenheid voordoet. 
Dat risico is ook bij de aanleg van nieuwe bossen aanwezig. 
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Doel van de notitie
Bij de aanleg van nieuw bos of nieuwe houtige landschapselementen 
dient de landschappelijke kwaliteit uitgangspunt te zijn. Deze 
notitie biedt een denkkader aan, aan de hand waarvan men 
de afweging kan maken waar de aanleg van bos en/of houtige 
landschapselementen bijdraagt aan de landschappelijke kwaliteit 
en waar dat niet het geval is. Deze notitie wil inzicht bieden waar 
in Noord-Holland verschillende vormen van opgaande houtige 
beplanting gewenst zijn en waar niet. Dat resulteert uiteindelijk in 
de duiding van een aantal perspectiefrijke gebieden. Voor ieder van 
die gebieden geldt nadrukkelijk dat nader ontwerpend onderzoek 
naar locatie, schaal, functie en samenstelling noodzakelijk is.

Landschapsontwikkeling is een proces van de lange adem. Het 
duurt lang eer het nieuw aangeplante bos- of landschapselement tot 
volle wasdom is gekomen en het duurt nog veel langer voordat zich 
hier een volwaardig (bos)milieu met bijbehorende natuurkwaliteiten 
heeft ontwikkeld. Dat maakt dat bij deze ontwikkeling niet moet 
worden gedacht in jaren, maar in generaties. De notitie ambieert 
daarmee tevens de aanzet te geven tot een langjarige bestuurlijke 
koers die nodig is om ook in de toekomst no-regret keuzes te 
kunnen maken.
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2. Landschappen waar vanuit een 
integrale doelstelling bossen en houtige 
landschapselementen ongewenst zijn

Er zijn gebieden waar de aanleg van bos of opgaande (houtige) 
landschapselementen hetzij vanuit de ruimtelijke kwaliteit hetzij 
vanuit andere beleidsdoelen ongewenst is. 

Belangrijke kwaliteiten van het landschap van Noord-Holland zijn:

• De aanwezigheid van extreem open landschappen, zij dragen 
belangrijk bij aan de contrastrijkdom van het landschap.
Openheid is een kwetsbare kwaliteit die het gevaar in zich 
heeft dat die je door de vingers glipt. Men mist de openheid 
doorgaans pas op het moment dat men hem kwijt is (kaart 
openheid landschappen Noord-Holland). 

• De aanwezigheid van waardevolle weidevogelgebieden 
of   andere belangrijke natuurwaarden (kaart 
weidevogelgebieden). 

• De aanwezigheid van werelderfgoed (kaart werelderfgoed  
met Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie,  
en Beemster).

In voornoemde gebieden wordt het landschap niet beter van 
bosaanleg. Deze gebieden zou men als potentiële locatie voor de 
aanleg van bos of houtige landschapselementen -tenzij zij deel 
uitmaken van de oorspronkelijke structuur-  uit moeten sluiten.  



Bron: “Leidraad Landschap en Cultuurhistorie”, Provincie Noord-Holland (2018)



Bron: “Structuurvisie Noord-Holland 2040”, Provincie Noord-Holland (2015)



Bron: “Structuurvisie Noord-Holland 2040”, Provincie Noord-Holland (2015)
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3. Gebieden waar aanleg van bos en houtige 
landschapselementen overweging verdient

Ook wanneer men voornoemde gebieden uitsluit blijft er nog een 
groot areaal over waar aanleg van bos en landschapselementen 
een optie is. Daarbij geldt steeds dat met omvang, type bos en 
functie moet worden ingespeeld op de kenmerken van de plek. Het 
draait om het juiste type bos, van de juiste maat- en schaal, met de 
juiste functie op de juiste plek. 

Sommige plekken lenen zich vanuit hun ruimtelijke opbouw, hun 
historisch gegroeide structuur, meer voor grootschalige bossen 
waar elders kleinere bossen meer passend zijn. Sommige plekken 
lenen zich vanuit hun ligging nabij de stad of dorp bij uitstek voor 
recreatie, waar elders bodem en water (waterkwaliteit, waterpeil, 
grondwaterstromen) juist kansen voor natuurbos bieden. 

De wenselijkheid van bosaanleg / aanleg houtige
landschapselementen kan worden bepaald vanuit:

• Ruimtelijke motieven; versterken van de kenmerkende maat 
en schaal. 

• Meekoppel-motieven; de mogelijkheid die bosaanleg biedt om 
andere problemen mede tot een oplossing te brengen. 

• Ecologische motieven; het robuuster maken van bestaande 
gebieden, het versterken van de biodiversiteit en het 
verbeteren van de migratiemogelijkheden. 

• Recreatieve motieven; het versterken van de recereatieve 
uitloopmogelijkheden voor de inwoners van de nabijgelegen 
kern of stad.
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Vanuit ruimtelijke motieven
Steeds geldt dat de aanleg van bos of landschapselementen moet 
aansluiten op zijn omgeving, moet zijn geënt op de kenmerken van 
het landschap. In cultuurhistorisch waardevolle landschappen kan 
de aanleg van bos (afhankelijk van de schaal) of de ontwikkeling 
van landschapselementen belangrijk bijdragen aan het versterken 
van de culturele identiteit, denk aan een versterkte kleinschaligheid 
in de duinzoom, aan herstel van landgoederen en buitenplaatsen of 
aan het terugbrengen van historisch elementen als houtwallen en 
hakhoutcomplexen. 

Noord-Holland kent een aantal landschappen waar de ontwikkeldruk 
uitzonderlijk groot is; gebieden waar grootschalige ontwikkelingen 
plaatsvinden en de oorspronkelijk landschappelijke structuren 
nu te fragiel blijken om hier een passend kader aan te kunnen 
bieden. Voorbeelden hiervan zijn de Wieringermeerpolder (energie 
en datacenters), het Grootslag (zaadveredeling), delen van de 
Haarlemmermeerpolder (logistiek, opslagterreinen). Hier kan 
bosaanleg of de ontwikkeling van een robuust netwerk aan houtige 
landschapselementen een middel zijn fragiele ruimtelijke structuren 
sterker aan te zetten of nieuwe structuren toe te voegen.
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Vanuit de koppeling met andere opgaven
Er is een aantal plekken waar de koppeling met andere opgaven 
extra kansen genereert, denk aan:

• Het versterken van de leefomgeving in de MRA cq het 
versterken van de groene scheggen die stad en land met 
elkaar verbinden. Veel van die groene scheggen zijn nu nog 
te fragmentarisch om werkelijk als verbinding te kunnen 
functioneren, of bestaan nog louter in de geesten van de 
plannenmakers. Een deel van de 37.000 ha nieuw bos kan 
worden aangewend om de scheggen robuuster te maken of 
aan de nieuwe ‘Westeinderscheg’ lading te geven. Amsterdam 
heeft in haar concept Groenvisie 2050 aangegeven de 
aanleg van een tweede Amsterdamse bos na te streven. 

• De binnenduinrand van de Kop van Noord-Holland, waar de 
landbouw kampt met verzilting en tegelijkertijd de potenties van 
het uit het duin uittredend kwelwater niet worden benut. Een 
herontwikkeling van de overgang van duin naar polder kan dit 
gebied zowel in ruimtelijk als in ecologisch opzicht verrijken.  

• De kleine droogmakerijen in Waterland / Laag Holland die nu 
vanuit hun landbouwkundige drooglegging bijdragen aan een 
versnelde bodemdaling van het aanliggend veenweidegebied. 
Vernatting van deze droogmakerijen in combinatie met de 
ontwikkeling van moerasbos zal zowel bijdragen aan een 
versterkte biodiversiteit als aan een verminderde oxidatie van 
de aanliggende veengronden.
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Vanuit ecologische motieven
De aanleg van bossen en houtige landschapselementen mag 
niet ten koste gaan van andere zeldzame natuurtypen met een 
hoge soortenrijkdom. Dit vergt op het niveau van de provincie een 
zorgvuldige integrale afweging. Op de schaal van Noord-Holland als 
geheel moet worden gestreefd naar een breed palet aan bossoorten: 
van duinbos tot loofbos op voedselrijke kleigronden tot moerasbos, 
in combinatie met waterberging. Ook kan het toevoegen van bos 
of het versterken van het netwerk aan landschapselementen 
samenhang in thans versnipperd areaal brengen en daarmee de 
migratiemogelijkheden voor soorten aanzienlijk versterken. Ook 
dat aspect dient in de locatiekeuze (schaal, samenstelling, beheer) 
te worden meegenomen.

Vanuit meer lokale, functionele en ruimtelijke motieven
Bos of een netwerk van landschapselementen kan een overgang 
dan wel buffer vormen tussen nu nog gescheiden functies als stad/
dorp en land en tussen natuur en landbouw waarmee overgangen 
minder hard worden. Bosaanleg nabij een dorp of stad biedt de 
bewoners de mogelijkheid ‘een ommetje te maken’ en kan tevens 
leiden tot een verbeterde ruimtelijke inpassing van een dorpsrand 
of bedrijventerrein. 
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Toelichting op kansenkaarten voor nieuw bos en houtige
landschapselementen in Noord-Holland

Op de volgende pagina’s worden de kansen die de aanleg van nieuw bos 
en houtige landschapselementen biedt ten aanzien van:

• bodem & klimaat, 
• het aanzetten van landschappelijke structuren 
• het versterken van natuur & recreatieve verbindingen

in kaarten zichtbaar gemaakt en kort toegelicht. Daarbij zijn ook 
de thematische kaarten opgenomen die als onderlegger voor deze 
kansenkaarten zijn gebruikt. 

 1.  Kansen voor bodem & klimaat

Klimaatverandering brengt nieuwe opgaven voor het landelijk gebied. De 
neerslagverdeling verandert. In de toekomst zullen steeds vaker naast 
hevige piekbuien ook langere aaneengesloten perioden van droogte 
optreden. De zeespiegelstijging leidt met name in gebieden grenzend 
aan de zee tot een versterkte zoutdruk. Het wordt gemiddeld warmer in 
Nederland. Doordat steden minder mogelijkheden hebben de opgebouwde 
warmte af te stoten warmen zij sneller op. Dit kan leiden tot hittestress in de 
steden. Droogte en verzilting hebben gevolgen voor de landbouw. Nieuw 
bos biedt kansen om de negatieve gevolgen van het klimaatverandering in 
te perken, op de veranderende condities van bodem en water in te spelen 
en mogelijk ook om de verzilting in gebieden te vertragen. Ook kunnen 
bossen bijdragen aan een verbeterd stadsklimaat. 
 
 2.  Kansen voor versterken landschappelijke structuren

Noord-Holland kent een grote verscheidenheid aan landschappen:
historisch gegroeide landschappen naast regleatief jonge, door de mens 
gemaakte landschappen. Kleinschalige landschappen naast gebieden 
waar men eindeloos ver van zich af kan kijken, zandlandschappen naast 
kleipolders of veenweidegebieden, droge naast natte landschappen. 
Per landschapstype verschillen de kansen voor het soort bos en/of  
houtig landschapselement. Nieuw bos biedt kansen om kenmerkende 
landschappelijke structuren te versterken. Deze kaart toont de 
verschillende landschapstypen, het bestaande bos en (indicatief) de 
houtige landschapselementen.
 
 3.  Kansen voor versterken natuur- en recreatieverbindingen

Nieuw bos biedt, eveals de aanleg van een netwerk aan houtige 
landschapselementen, kansen om natuur- en recreatieve verbindingen 
de versterken. Deze kaart laat in de ondergrond het Natuur Netwerk 
Nederland, natuurverbindingen en recreatieve routes en knooppunten 
zien. Gekleurde pijlen en vlakken geven de kansrijke verbindingen aan. 
Niet in alle gevallen (bijvoorbeeld in open landschappen) is het wenselijk 
om natuur- of recreatieverbindingen door nieuw bos te versterken. In dat 
geval bieden kleinschalige houtige elementen mogelijk een alternatief.



Verbeteren bodembiodiversiteit

Gevoeligheid winderosie verminderen

Gevoeligheid watererosie verminderen

Stedelijk hitte eiland e�ect verminderen

Droogtestress verminderen 

(bijvoorbeeld d.m.v. moerasbos)

Bodemdaling beperken 

(i.c.m. waterpeil verhoging)

Inspelen op verzilting

Bestaand bos

KANSEN VOOR BODEM EN KLIMAAT



Basiskaarten bodem & klimaat

Bodemdaling ontstaat door krimp, oxidatie en 
samendrukken van (slappe) grond. Dit leidt tot 
volumeverlies. Bodemdaling kan schade veroorzaken 
aan infrastructuur, huizen en kunstwerken en ook het 
overstromingsrisico neemt toe. Deze kaart laat de 
aanvullende bodemdaling door lage grondwaterstanden 
zien als gevolg van klimaatverandering.

Bron: “Bodemdaling 2016-2050 (aanvullend) - 2050 WH”, 
Klimaateffectatlas (2018)

De beschikbaarheid van zoet grond- en oppervlaktewater 
is van belang voor landbouw, industrie, drinkwater en 
natuur. Verzilting van het grond- en oppervlaktewater 
vindt plaats in het kustgebied van Nederland door 
indringing van zeewater via de grote rivieren en zoute 
kwel. Het ligt in de verwachting dat door de voorspelde 
klimaatverandering en toekomstige stijging van de 
zeespiegel, de zoute kwel en de zoutindringing vanuit 
de zee zal toenemen en de beschikbaarheid van zoet 
grond- en oppervlaktewater zal afnemen. 

Bron: “Beschikbaarheid zoet grondwater, verzilting”, Atlas 
Natuurlijk Kapitaal (2015)
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Biodiversiteit is essentieel voor het leven op aarde, nu 
en in de toekomst. Er zit meer leven en biodiversiteit 
in de bodem, dan bovengronds. Dit voorziet daarmee 
tevens in een toekomstige bron van genetisch materiaal. 
De samengestelde indicatorenset is toegepast in het 
landelijk meetnet bodemkwaliteit. 

Bron: “Habitatfunctie van de bodem en bodembiodiversiteit”, 
RIVM (2015)

De BRO bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, 
geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot 
globaal 1,2 meter diepte.

Bron: “Bodemkaart 1 : 50 000”, WUR (2019)



Deze kaart geeft gebieden aan waar de bodem vanwege 
de samenstelling van de toplaag gevoelig is voor 
verstuiven en of begroeiing bescherming biedt tegen 
deze bodembedreiging. Deze gebieden vragen speciale 
aandacht in beheer om erosie te voorkomen. 

Bron: “Gevoeligheid en bescherming tegen winderosie”, Atlas 
Natuurlijk Kapitaal (2014)

Deze kaart geeft gebieden aan waar de bodem vanwege 
het reliëf en terreinhelling kan wegspoelen door 
afstromend regenwater en of begroeiing bescherming 
biedt tegen watererosie. Deze gebieden vragen speciale 
aandacht in beheer om erosie te voorkomen. 

Bron: “Gevoeligheid en bescherming tegen watererosie”, Atlas 
Natuurlijk Kapitaal (2014)

Basiskaarten bodem & klimaat
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Het stedelijk hitte-eiland effect is het gemiddelde 
luchttemperatuursverschil tussen de stedelijke en 
omliggende landelijke gebieden. De kaart geeft een 
voorspelling van het stedelijk hitte eiland effect weer op 
basis van verschillende onderliggende kaartgegevens: 
de bevolkingsdichtheid, windsnelheid, hoeveelheid 
groen, blauw en verharding.

Bron: “Stedelijk hitte eiland effect”, Klimaateffectatlas (2018)

Droogtestress heeft gevolgen voor de landbouw en de 
natuur. Om de verschillen in risico’s op droogtestress 
door klimaatverandering inzichtelijk te maken is de 
berekening uitgevoerd voor grasland. Voor dit gewas 
wordt een indicatie gegeven van de reductie in 
gewasopbrengst. De klimaatverandering is gebaseerd 
op het WH-scenario voor 2050.

Bron: “Risico droogtestress - 2050 WH”, Klimaateffectatlas 
(2018)
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Basiskaarten natuur & recreatieve verbindingen
Bron: “Structuurvisie Noord-Holland 2040”, Provincie Noord-Holland (2015)



Bron: “Structuurvisie Noord-Holland 2040”, Provincie Noord-Holland (2015)
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4. Kansenkaart voor nieuw bos en houtige 
landschapselementen

Denkkader, geen blauwdruk
Als in de inleiding aangegeven wil deze notitie inzicht bieden waar 
in Noord-Holland vanuit de ruimtelijke kwaliteit mogelijkheden 
zijn voor het ontwikkelen van nieuw bos of het toevoegen van  
houtige landschapselementen. Daartoe is in het voorgaande een 
denkkader ontwikkeld, dat in dit hoofdstuk resulteert in de duiding 
van een aantal perspectiefrijke gebieden. ‘Perspectiefrijk’ betekent 
in dit geval niets anders dan ‘het onderzoeken waard’. Daarmee 
is niet gezegd dat op deze locaties bos gaat komen, wel dat voor 
ieder van die gebieden nader ontwerpend onderzoek naar locatie, 
schaal, functie en samenstelling wenselijk is.

Er zijn gebieden waar het toevoegen van bos of houtige 
landschapselementen echt tot meerwaarde kan leiden, naast 
gebieden waar men dit hetzij vanuit de ruimtelijke kwaliteit hetzij 
vanuit andere beleidsdoelen niet moet willen. Men moet alleen tot 
de aanleg van bos of houtige landschapselementen overgaan waar 
het landschap er daadwerkelijk beter van wordt. Waar het: 

• Ruimtelijke structuren hernieuwde kracht bijzet, past 
bij de cultuurhistorische kenmerken, de identiteit van 
het gebied (kansenkaart landschappelijke structuren). 

• Bijdraagt aan de oplossing  van andere opgaven, denk aan 
de opgaven op het gebied van klimaatadaptie (waterbergen 
en vasthouden), de verduurzaming van de energieopwekking, 
de transitie van de landbouw, het inperken van de negatieve 
effecten van de verzilting (kansenkaart bodem en klimaat). 

• De ecologische samenhang versterkt, biodiversiteit vergroot en 
recreatieve uitloopmogelijkheden verruimt (kansenkaart natuur 
en recreatieve verbindingen).
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Perspectiefrijke gebieden voor nieuw bos 

Vanuit voornoemde uitgangspunten en criteria lijkt een aantal 
gebieden perspectiefrijk voor de aanleg van nieuw bos:

• Binnenduinrand Kop van Noord-Holland, op de overgang van 
duin naar polder, in combinatie met de opvang van kwelwater.

Deze gronden kampen met verzilting waardoor zij voor het gebruik 
als bollengrond steeds minder geschikt worden. Tegelijkertijd is het 
een gemiste kans dat het kwalitatief hoogwaardig  kwelwater dat 
uit de duinrij uittreedt niet in het gebied wordt vastgehouden. In de 
huidige situatie wordt dit water vrijwel direct afgevoerd waardoor 
het niet kan wordt benut voor de ontwikkeling van natuurwaarden 
gebonden aan de beschikbaarheid van schoon en mineraalrijk 
water. De thans messcherpe overgang van het hoge duin naar de 
open polder wordt algemeen als een ruimtelijke kwaliteit ervaren. 
De ontwikkeling van een overgangszone waarin bos wordt 
gecombineerd met de opvang van kwelwater en natuurontwikkeling 
zal het ruimtelijk beeld danig doen veranderen. Deze nieuwe situatie 
zal tot een andere ruimtelijke kwaliteit leiden. Deze nieuwe kwaliteit 
hoeft echter, bij een goed ruimtelijk ontwerp dat inspeelt op de maat 
en schaal van de polder, zeker niet voor de huidige kwaliteit onder 
te doen. 

• Binnenduinrand Kennemerland. 

De binnenduinrand van Kennemerland wordt vanouds gekenmerkt 
door de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen 
met bijbehorende tuinen en parkbossen. Deze karakteristiek 
biedt mogelijkheden om op beperkte schaal het areaal parkbos 
uit te breiden. Daarnaast liggen in de overgang van duin naar 
polder een aantal oude landbouwenclaves, die in de loop der 
eigenlijk te klein  geworden zijn en te geïsoleerd zijn geraakt om 
een toekomstbestendig agrarisch gebruik mogelijk te maken. 
Deze  realtief kleine doch strategisch gelegen gebieden komen 
in aanmerking te worden ontwikkeld tot natuurbos, in combinatie 
met de opvang en opslag van het kwelwater dat hier uit de duinen 
uittreedt. Een dergelijke ontwikkeling vergroot het Nationaal Park 
Hollands Duin en voegt aan het overwegend droge ecosysteem 
een natte component toe.
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• De buitenrand van de Wieringermeerpolder,  
op de overgang naar het IJsselmeer. 

De Wieringermeerpolder is een voorbeeld van zorgvuldig 
ontworpen ‘nieuw land’. In de jaren dertig van de vorige eeuw 
heeft een integraal ontwerpteam het nieuwe land ontworpen vanuit 
een beeld op de nieuwe samenleving die daar zou ontstaan en 
vanuit de wensen en technische mogelijkheden van die tijd. 
Stedenbouwkundig Granpré Molière en landschapsarchitect 
Bijhouwer ontwierpen de nederzettingen en een voor die tijd 
uitzonderlijk robuust groen assenkruis. Het groene assenkruis 
gaf de polder ‘maat en schaal’ en kaderde de akkers in. Nu, 90 
jaar later, kent de Wieringermeerpolder een eigen dynamiek. De 
windturbines, datacenters en agri-port hebben een andere schaal 
in de polder geïntroduceerd. Deze nieuwe schaal vraagt om een 
versterkt raamwerk teneinde deze nieuwe ontwikkelingen weer in 
balans met het landschap te brengen, aan deze ontwikkelingen een 
robuust kader te bieden. Daartoe is het wenselijk het assenkruis 
waar mogelijk op te dikken en ook de overgang van polder naar 
IJsselmeer aan de hoofdgroenstructuur toe te voegen. Dat kan 
door de buitenrand van de Wieringermeerpolder, aansluitend op 
het Dijkgatbos / Robbenoordbos, als boszoom te ontwikkelen.  

• Kleine droogmakerijen in Waterland. 

In Laag-Holland / Waterland ligt een aantal kleine droogmakerijen 
die dateren van voor de periode van de ‘grote droogmakerijen’ 
(Beemster, Purmer, Schermer, Wijde Wormer) van begin 17e 
eeuw. Hun beperkte omvang maakte het technisch en financieel 
eerder mogelijk deze meren droog te maken en als landbouwgrond 
in gebruik te nemen. Vandaag de dag ‘dobberen’ zij als kleine 
entiteiten in het veenweidegebied. LA 4 Sale heeft ze eerder 
treffend aangeduid als ‘amuses in het landschap’. 

Deze kleine droogmakerijen liggen aanzienlijk lager dan de 
omringende veengebieden en zijn in agrarisch gebruik. Dat 
laatste impliceert dat ook het waterpeil op dat agrarisch gebruik 
is afgestemd. Hiertoe worden aanzienlijke hoeveelheden water uit 
deze droogmakerijen weggepompt. Tegelijkertijd onttrekken deze 
goed ontwaterde gebieden veel water aan hun natte omgeving. 
Vanuit het aanliggend, hogergelegen veengebied zijgt veel 
water naar deze dieper gelegen polders uit, waardoor ook deze 
veengebieden sterker aan verdroging ondergevig zijn, met als 
gevolg een versnelde bodemdaling welke gepaard gaat met de 
uitstoot van CO2. Door deze polders te vernatten en te ontwikkelen 
tot moerasbos ontstaat meer ruimte voor waterberging, verbeteren 
de condities voor het aanliggend veengebied en wordt de 
biodiversiteit verrijkt.
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• De Purmer als geheel. 

Wat voor de kleine droogmakerijen geldt, geldt in zekere zin ook 
voor de grote droogmakerij de Purmer. Daar komt bij dat de Purmer 
ruimtelijk fragmenteert: een deel van de polder is verstedelijkt, een 
deel  is ingericht als productiebos en een deel is nog in gebruik als 
landbouwgrond. Deze ontwikkelingen hebben de droogmakerij als 
entiteit minder herkenbaar gemaakt. 
 
Het ontwikkelen van het resterend open weiland als moerasbos 
maakt dat samen met het Purmerbos een groter aaneengesloten 
en daarmee meer robuust bosgebied ontstaat. Tevens creërt dit 
meer ruimte voor waterberging, verbetert dit de condities voor het 
aanliggend veengebied en komt dit de biodiversiteit ten goede. 
Ook versterkt dit de herkenbaarheid van de droogmakerij -dan 
‘natmakerij’- als historische entiteit.

• Het versterken van de scheggen in de MRA,  
en de Westeinderscheg in het bijzonder. 

Nu het beleid er op is gericht om nieuwe woon- en werkgebieden 
zoveel als mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied te realiseren 
zien we hoe steden en dorpen steeds verder verdichten, steeds 
intensiever worden ingericht. Die intensieve stad gaat alleen 
werken bij de gratie van een fantastisch ingericht en goed 
bereikbaar buitengebied. De stedeling is voor rust en ruimte, 
ontspanning, verkoeling en natuurbeleving in toenemende mate op 
het buitengebied aangewezen. Deze corona-tijd toont eens te meer 
het belang van het buitengebied voor recreatie en toerisme. Men 
trekt in grote getalen naar het buitengebied om daar te ontspannen 
en dit jaar gaan meer mensen in eigen land op vakantie.

Binnen de MRA is het beleid gericht op het ontwikkelen van 
groen-blauwe scheggen die vanuit het landelijk gebied tot ver in 
het stedelijk weefsel dringen en daarmee stad en land verbinden. 
Uitgangspunt is dat dit de stedeling een nabij en gevarieerd 
samengesteld uitloopgebied biedt. De aanleg van nieuw bos kan 
leiden tot versterking van deze scheggen, kan deze scheggen 
letterlijk ‘meer body’ geven. Dat geldt in het bijzonder voor de 
Westeinderscheg die nog nauwelijks is ontwikkeld.
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• Bos 21e eeuw, upgrading van het ‘park 21e eeuw’ tot 
verbindende structuur tussen duinen en Westeinderscheg. 

Op provinciaal schaalniveau ligt er een ‘laatste kans’ om de 
duinen, via de duinzoom en over de Haarlemmermeerpolder, zowel 
recreatief als ecologisch te verbinden met een dieper achterland. 
Deze verbindende structuur kan ontstaan door:

- Het ontwikkelen van het open grasland aan de duinvoet tot 
kwelmoeras.

- Het upgraden van het ‘park 21e eeuw’ tot een verbindende 
bosstructuur die reikt van de westelijke ringvaart tot aan de oostelijke 
ringvaart en vandaar wordt voortgezet tot aan de Westeinderscheg. 
Deze grote bosverbinding versterkt tevens het groenblauwe 
raamwerk van de Haarlemmermeerpolder.

• Lokale dorpsbosjes, daar waar daar vanuit de samenleving 
vraag naar is. 

In de jaren 80 van de vorige eeuw werden ‘in den lande’ op 
grote schaal dorpsbosjes aangelegd, veelal in het kader van een 
ruilverkaveling. Vaak hadden deze dorpsbossen, met een omvang 
van 2 tot 10 hectare, een drieledig doel: zij boden de lokale bewoners 
de gelegenheid tot het maken van een ommetje, zij versterkten de 
natuurwaarden en zij dienden een verbeterde inpassing van de 
dorpsrand of het plaatselijk bedrijventerrein. 

Recent Vlaams onderzoek wijst uit dat kleine bosjes een 
verhoudingsgewijs grote invloed hebben op biodiversiteit en 
microlimaat. Het stimuleren van dorspbossen past in denklijn als 
uitgezet in de bossenstrategie.

• Het tweede Amsterdamse bos  

Amsterdam heeft in haar concept Groenvisie de wens neergelegd 
dat in 2050 elke Amsterdammer in 15 minuten fietsen een 
landschapspark kan bereiken. Vanuit die wens ambieert de stad de 
aanleg van een tweede Amsterdamse bos. Ofschoon nu nog niet 
duidelijk is waar dat bos moet komen biedt dit wel een mogelijkheid 
om als Rijk, Provincie, MRA en Gemeente gelijk op te trekken om 
in 2030, gelijk de aanleg van het Amsterdamse Bos honderd jaar 
eerder, blijvend collectieve kwaliteit aan dit deel van de provincie 
toe te voegen.
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Kansen voor het toevoegen van houtige landschapselementen

Voor het toevoegen van houtige landschapselementen komen 
met name de cultuurhistorisch waardevolle landschappen die 
vanouds worden gekenmerkt door een zekere kleinschaligheid in 
aanmerking. Dit zijn: 

• De binnenduinrand van Kennemerland
• De landgoederenzone van ’s Graveland
• De kleinschalige gebieden binnen de Gooi- en Vechtstreek
• Het voormalig eiland Wieringen
• De Hooge Berg van Texel
• West Friesland 

Daarnaast kunnen met name de grote stelselmatig ingedeelde 
polders ruimtelijk worden versterkt door het opnieuw aanbrengen 
van een regelmatige laanbeplanting langs de hoofdpolderwegen. 
Dit geldt onder meer voor Beemster, Purmer, Schermer en Wijde 
wormer, maar ook voor de polders in de Kop van Noord Holland, de 
Wieringermeer en de Haarlemmermeer.

Impressies 

Bos is een containerbegrip. Een droog duinbos is onvergelijkbaar 
met een moerasbos, een parkbos biedt een echt andere omgeving 
dan een natuurbos of een polderbos. Verschillende gebieden bieden 
verschillende condities. Denk aan het al dan niet nabij zijn van een  
stad of dorp, aan verschillen in bodem en de beschikbaarheid van 
water, in waterkwaliteit etc. Daarmee lenen verschillende gebieden 
zich om verschillende typen bos aan het landschap van Noord-
Holland, en daarmee ook verschillen in natuurrijkdom of recreatief 
gebruik, toe te voegen. De navolgende impressies brengen het 
verschil in ruimtelijk beeld en in recreatieve en ecologische potentie 
in beeld. Zij laten zien hoe verschillen in conditie de basis moeten 
zijn om in Noord-Holland een verbreed pallet aan bostypen tot 
ontwikkeling te brengen, variêrend van (nat) duinbos in de kwelzone 
van de binnenduinrand, natuurbos langs de natuurverbindingen 
en in de scheggen van Amsterdam, moerasbos in de kleine 
droogmakerijen in Waterland, parkbos in de duinzoom,  stadsbos 
in de scheggen van Amsterdam en Spaarnwoude, polderbos in de 
Haarlemmermeer en Wieringermeer.
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1. Impressie (Nat) Duinbos
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(Nat) duinzoombos in de
binnenduinrand van de 
Kop van Noord Holland

In de Kop van Noord-Holland 
is de overgangszone van duin 
naar polder in de loop der jaren 
door de opdringende verzilting 
minder geschikt geworden 
voor bollenteelt. Hier kan 
bosontwikkeling -in combinatie 
met de opvang van het kwelwater 
dat vanuit de duinen uittreedt- een 
interessant alternatief bieden dat 
zowel de natuurrijkdom als de 
bodemkwaliteit in het achterliggend 
gebied ten goede komt. Hier 
kan een nat duinzoombos tot 
ontwikkeling komen waarin 
de de vegetatie profiteert van 
de aanwezigheid van schoon 
en mineraalrijk kwelwater. Dit 
duinzoombos vangt het kwelwater 
op en houdt het vast. Het 
opgeslagen water biedt tegendruk 
aan de grondwaterstromen die de 
verzilting in de polder veroorzaken. 
De combinatie van duinbos en 
opvang van kwelwater voegt een 
bijzonder ecosysteem aan de 
kustzone toe, natte bossen vormen 
in Nederland sowieso een schaars 
milieu. Deze ontwikkeling versterkt 
de biodiversiteit in de duinzoom en 
biedt de landbouw het perspectief 
van een vertraagde verzilting.
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2. Impressie Natuurbos
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Natuurbos in verbindingszones
 
De zoekgebieden voor 
natuurverbindingen (welke zijn 
gebaseerd op het bestaande 
natuurnetwerk Nederland-zie 
kansenkaart) én locaties in 
de scheggen van Amsterdam, 
bieden mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van natuurbos. Bij 
natuurbos is biodiversiteit het 
primaire doel. Deze wordt vergroot 
door in het natuurbos verschillende 
condities en ecosystemen te 
creëren. Kenmerkend voor het 
natuurbos is de aanwezigheid van 
een  gevarieerde kruid-, struik- 
en boomlaag. De dekking en  
diversiteit die hiervan het gevolg 
zijn trekken een breed palet aan 
planten en dieren aan. Door het 
natuurbos vooral te ontwikkelen 
binnen de zoekgebieden voor 
natuurverbindingen ontstaat een 
meer robuust en samenhangend 
natuurnetwerk hetgeen de 
migratiemgogelijkheden versterkt.
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3. Impressie Moerasbos
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Moerasbos in kleine 
droogmakerijen Waterland

De kleine droogmakerijen in het 
veenlandschap van Waterland 
kunnen -in combinatie met de 
ontwikkeling van moerasbos- 
worden omgevormd tot ‘nat-
makerijen’. Door het waterpeil in 
de droogmakerijen te verhogen 
wordt de ontwikkeling van 
moerasbos mogelijk en wordt 
tevens minder water onttrokken 
aan de omliggende veengebieden. 
Dit vertraagt de bodemdaling in 
het aanliggend veenlandschap 
en reduceert daarmee ook de 
uitstoot van CO2.  Dit moerasbos 
in de ‘nat-makerijen’ vergroot de 
ruimtelijke afwisseling en versterkt 
de biodiversiteit.Dit draagt ook 
bij aan de recreatieve kracht van 
het landschap. De oorspronkelijke 
structuur van de droogmakerijen 
blijft herkenbaar, maar het 
landschap wordt verrijkt met andere 
condities, andere natuurwaarden 
en nieuwe beelden.
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4. Impressie Stadsbos
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Stadsbos in scheggen van 
Amsterdam & recreatieve 
landschappen

De scheggen van Amsterdam 
en recreatieve landschappen 
als Spaarnwoude bieden 
kansen voor de ontwikkeling van 
stadsbos. Stadsbos kent een 
hogere kroondichtheid dan de 
traditionele stadsparken en een 
hoger inrichtingsniveau dan het 
traditionele bos. Daarbij wordt 
ook ruimte opgenomen voor het 
bergen en vasthouden van water, 
ook om in de zomer hitte- en 
droogtestress in en nabij de steden 
te beperken. Daarmee biedt het 
stadsbos ook meer mogelijkheden 
voor recreatieve activiteiten 
(bijvoorbeeld kanoën, klimmen 
en zwemmen). In het stadsbos 
zijn verkoeling en recreatie de 
belangrijkste thema’s. Open 
plekken binnen het bos bieden 
ruimte aan tijdelijke activiteiten. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden 
delen van het stadsbos als 
voedselbos in te richten.
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5. Impressie Polderbos
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Polderbos in PARK21

De Haarlemmermeer (tussen 
duinzoom en Westeinderscheg, 
over PARK 21) en  de 
Wieringermeerpolder (langs 
de IJsselmeerkust) bieden 
kansen voor de ontwikkeling 
van polderbos. Het polderbos 
biedt ruimte aan houtproductie, 
gecombineerd met recreatieve 
routes, en aan voedselbossen, 
ter verrijking van de traditionele 
landbouw in de polder. Dit maakt 
het polder landschap meer divers 
waarbij ook meer biodiversiteit 
ontstaat. Hiermee wint de polder 
ook in recreatief opzicht aan 
aantrekkingskracht. 
Het polderbos voegt zich in 
het stramien van de polder en 
conformeert zich aan de maat 
van de polder. In aansluiting 
op de grootschaligheid van de 
polder, is ook het polderbos ook 
grootschaliger van karakter dan de 
andere nieuwe typen bossen. 



52

5. Advies nieuw bos & houtige landschapselementen

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit adviseert om de doelstelling 
om het bosareaal voor 2030 met 10% uit te breiden en ook op grote schaal 
houtige landschapselementen aan te brengen te omarmen. Dit biedt de 
mogelijkheid de eigenheid van de verschillende landschapstypen sterker 
aan te zetten, landschappelijke structuren hernieuwde kracht bij te zetten, 
de  recreatieve uitloopmogelijkheden te verruimen en de biodiversteit te 
versterken. 

Waar enigszins mogelijk wordt de aanleg van bos en houtige 
landschapselementen gecombineerd met andere opgaven, als het 
vastleggen van stikstof en CO2, het tegengaan van de verdroging 
van de veengebieden, een versterkt klimaatadaptieve inrichting 
van het buitengebied, energietransitie en de omschakeling naar 
kringlooplandbouw.

Niet elke plek is geschikt voor de aanleg van nieuw bos of het toevoegen 
van houtige landschapselementen. In extreem open landschappen, in 
waardevolle weidevogelgebieden of in gebieden met andere belangrijke 
natuurwaarden en in de werelderfgoedgebieden moet men de aanleg van 
bos of houtige landschapselementen niet willen, tenzij er mogelijkheden 
zijn hiermee aan te sluiten op de oorspronkelijke structuur (ldenk aan de 
laanbeplantingen in de Beemster).

Ook wanneer men die gebieden als potentiële lokaties uitsluit blijft er 
nog genoeg ruimte over om ook in Noord-Holland tot 10% uitbreiding te 
komen. Deze ruimte zal voor een belangrijk deel buiten het natuurnetwerk 
liggen. Daar bieden nieuwe bossen kansen om de ruimtelijke kwaliteit te 
versterken. Dat vraagt wel om een goed ontwerp waarbij een integrale 
afweging plaatsvindt van verschillende doelen en functies. 

De gecombineerde kansenkaart voor de ontwikkeling van nieuwe bossen 
& houtachtige landschapselementen in Noord-Holland laat zien welke 
gebieden voor de aanleg van bos en/of houtige landschapselementen in 
aanmerking komen. Daarbij lenen de verschillende gebieden zich voor 
verschillende typen bos. Bos is een containerbegrip. Een droog duinbos 
is onvergelijkbaar met een moerasbos, een parkbos biedt een essentieel 
andere omgeving dan een polderbos. 

Verschillende gebieden bieden verschillende condities. Sommige 
gebieden liggen in de nabijheid van stedelijk gebied waar andere gebieden 
meer in de luwte liggen.  Maar ook bodem en water(kwaliteit) verschillen 
van plek tot plek. Gebruik die verschillen in conditie om in Noord-Holland 
een breed pallet aan bostypen tot ontwikkeling te brengen, variërend 
van (nat) duinbos in de kwelzone van de binnenduinrand, tot natuurbos 
langs natuurverbindingen, moerasbos in de kleine droogmakerijen van 
Waterland, parkbos in de duinzoom, stadsbos en in de scheggen van 
Amsterdam, polderbos in de Haarlemmermeer en Wieringermeer.
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