
Online vervolgbijeenkomst over het inventariseren van mogelijkheden voor 
bos-in-beekdalen 

De bijeenkomst is bedoeld om van elkaar te leren door ervaringen uit te wisselen over het 
inventarisatietraject en wat daarna komt. Om de puzzel van eventuele grondverwerving, inrichting 
en beheer te kunnen leggen, zullen ook het rijk, de provincies en natuurorganisaties worden 
uitgenodigd. 

Achtergrond 

Dit project komt voort uit het klimaatakkoord. Eén van de maatregelen is de Bossenstrategie om 
extra CO2 vast te leggen, en daarbij tevens bij te dragen aan doelen voor water, stikstof en natuur. 
Waterschappen worden in de bossenstrategie genoemd, om aan te geven waar zij mogelijkheden 
zien om in beekdalen extra bos aan te leggen. Deze aanleg hoeft daarbij niet door de waterschappen 
zélf te gebeuren; zij worden gevraagd om hun bevindingen vanuit het waterbeheer in te brengen in 
de gebiedsprocessen (gebiedsgerichte aanpak / NPLG).  Er ligt daarbij een duidelijke relatie met 
waterkwantiteitsdoelen, de KRW en biodiversiteit. 

Start 
Donderdag 21 april was de Kick-off van Bos-in-Beekdalen; ingeleid door Frans ter Maten namens de 
Unie van Waterschappen.  

Voor wie niet in de gelegenheid was om erbij te zijn is hierbij de 
terugkijklink https://youtu.be/f9Rcm0LGvGU  
Tijdens de kick-off werd de tool gepresenteerd die Royal Haskoning voor de waterschappen heeft 
gemaakt, waarmee waterschappen na kunnen gaan op welke plekken het waterbeheer zou kunnen 
samengaan met extra bosaanleg in beekdalen. Deze tool – en het bijbehorende rapport – staan op de 
site van STOWA https://www.stowa.nl/nieuws/nieuw-bos-beekdalen  
 
Vervolg  

• Bestuurlijk is afgesproken (CWS 4 maart 2022) dat waterschappen voor het einde van 2022 
aangeven richting het klimaatakkoord hoeveel mogelijkheden zij zien voor bos-in-beekdalen, 
in termen van oppervlakte en locatie. 

• Het bestuurlijk overleg (klimaatoverleg) waar dit in zal gebeuren staat gepland voor 15 
november. 

• De door Royal Haskoning gepubliceerde tool met rekenregels kan bij de inventarisatie 
behulpzaam zijn, als vertrekpunt voor nadere verfijning voor de specifieke situatie per 
waterschap.   

• De Unie zal het traject van inventarisatie faciliteren, onder andere door een leerbijeenkomst 
te organiseren begin juli.   
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De planning 

 

 

Voor vragen over de tool kunnen jullie contact opnemen met Madeleine van Inckel van RHDHV 
madeleine.inckel@rhdhv.com. Voor vragen over het proces kunnen jullie terecht bij 
ondergetekende!  
 
Hartelijke groet,  

Anke van Houten  

Unie van Waterschappen  

Aanmelden kan via info@vbne.nl.  
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