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0 1
DE NOODZAAK IN EEN NOTENDOP

In Nederland staan we voor een grote opgave: er moet 37.000 ha bos en 1 miljoen woningen bij. 
Wat als we dit nu combineren?
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Voorbeeld bos en wonen (uit: Landschappelijk wonen, 2012)

Nederland heeft een aantal grote opgaves voor de 
deur staan. Zo is er de ambitie om binnen het fysieke 
domein nieuw bos aan te leggen; 37.000 hectare 
wat een bijdrage levert aan versterking van natuur 
en recreatie, de opslag van CO2 in hout en biomassa 
en (op termijn) de productie van hout als duurzame, 
circulaire grondstof. Ook is er de opgave om jaarlijks 
100.000 woningen te realiseren in het komend 
decennium om het nijpende woningtekort op te 
lossen. Een deel zal binnenstedelijk opgelost kunnen 
worden, maar een deel ook niet. 

Beide opgaven zijn niet eenvoudig te realiseren. Ze 
hebben hun eigen uitdagingen en tekortkomingen. 
Helemaal wanneer ze sectoraal worden uitgewerkt 
en uitgevoerd. Zo is bosontwikkeling kostbaar 
omdat het ontwikkelen van bos zonder aanvullende 
verdienmodellen alleen maar met overheidsgelden 
of private financiering gerealiseerd kan worden. En 
de uitdagingen die onder meer het stikstofdossier, 
de Kaderrichtlijn Water, natuurinclusief- en 
klimaatadaptief bouwen met zich meebrengen, maken 
woningbouw ontwikkeling buiten de stad niet zo 
eenvoudig als het lijkt.

Deze studie laat zien hoe woningbouw en bosaanleg 
zowel financieel als ruimtelijk gecombineerd 
kunnen worden met meerwaarde voor woonmilieu, 
leefomgeving en natuur.

DE NOODZAAK IN EEN NOTENDOP
 

Wanneer de twee opgaven van bos en woningbouw 
worden gecombineerd ontstaat een aantal 
synergievoordelen en wordt een deel van de 
belemmeringen omgebogen tot kwaliteiten en 
kansen. Het combineren van de twee ontwikkelingen 
levert woonkwaliteit, spreiding van recreatiedruk, 
klimaatrobuuste woningbouw en een significante 
bijdrage aan de Bossenstrategie, biodiversiteitsdoelen 
en CO2-opslag. Het geeft bijvoorbeeld invulling aan het 
credo ‘groen groeit mee’ en sluit daarmee aan bij de 
recente discussie over de nabijheid en de hoeveelheid 
groen per woning. En het levert een bouwsteen voor 
de klimaatadaptatiestrategieën die elke stad en regio 
dienen op te stellen. 

Het samenvoegen van de woningbouw- en bosopgave 
heeft ook een belangrijk financieel voordeel. De 
boskwaliteiten leveren hogere woningwaardes dan 
een reguliere woonwijk. Deze hogere woonwaardes 
en opbrengsten van de nieuwbouw kunnen deels ten 
goede komen om de bosaanleg te financieren. Grosso 
modo kan gesteld worden dat met de opbrengsten 
van een gemixte woonwijk van 100 woningen 
ongeveer 10 hectare bosontwikkeling gerealiseerd kan 
worden. Deze financiële kant is nader onderbouwd 
in de bijlage van dit rapport. De daadwerkelijke 
bosomvang verschilt echter per regio in Nederland en 
per type woonmilieu dat wordt gerealiseerd.  
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Aan de hand van drie ontwikkelingen worden haalbare 
Bos&Wonen-concepten geschetst die een significante 
bijdrage kunnen leveren aan bosontwikkeling in 
Nederland en leiden tot vitale en klimaatbestendige 
woonwijken. 

1. Bos-erf: Vrijkomende agrarische bebouwing 
inzetten om bos te ontwikkelen. Studies uit 2016 van 
Wageningen Environmental Research geven aan dat 
het gaat om 2.300 bedrijven en 16 miljoen vierkante 
meter in de periode tot 2030. De omvang zal in praktijk 
groter zijn in verband met het stikstofdossier. Op 
het erf van deze Vrijkomende Agrarische Bebouwing 
(VAB’s) is de mogelijkheid enkele woningen te 
realiseren en de overwaarde in te zetten voor de 
realisatie van bos op vrijkomende percelen. 

2. Bosbuurt: Natuurinclusieve boswijkjes rondom 
Natura2000 gebieden. Hiermee wordt een bijdrage 
geleverd aan de ontlasting van stikstofgevoelige 
natuur. Door het realiseren van bos en het wegnemen 
van stikstofbronnen rondom een Natura2000 gebied 
wordt de veerkracht van het kernnatuurgebied 
immers vergroot. Beide ontwikkelingen vallen 
daarmee samen met het Programma Landelijk Gebied 
(Ministerie LNV) en de extensivering van zogeheten 
‘landschapsgronden’. 

3. Boswijk: Grootschalige woningbouw en 
bosontwikkeling rondom de stad in de NOVI-
gebieden. Grootschalige woningbouw zoals 
opgenomen in het Programma Wonen (Minister 
voor VRO, 2022) kan ingezet worden om nieuwe 
recreatiebossen in stadslandschappen te realiseren. 
Hierdoor worden bovendien bestaande bos- en 

natuurgebieden recreatief ontlast en krijgen de zeer 
geliefde tuinsteden een 21ste -eeuws grote broer. 

Om 5.000 tot 10.000 hectare bos te ontwikkelen met 
deze strategieën kan een simpele regel uitkomst 
bieden: de 10% regel waarbij 10% van de nieuwbouw 
in Nederland gecombineerd dient te worden met 
grootschalige bosontwikkeling. Dat betekent tien 
procent van de vrijkomende agrarische erven, 
tien procent van de kleine uitbreidingen en tien 
procent van de grootschalige woninbouw opgaves. 
Of anders gezegd 100.000 unieke woningen in 
klimaatbestendige boswijken leveren een grote 
bijdrage aan de bossenstrategie en daarmee de 
CO2 doelstellingen voor Nederland. Door deze regel 
op te nemen in nationaal en lokaal beleid en hier 
financieringsconstructies voor op te zetten worden 
gemeentes en ontwikkelaars handvatten geboden om 
dit te verwezenlijken.

Om dit toe te lichten wordt in deze verkenning 
eerst de achtergrond van de financiering en het 
ontwikkelproces geschetst, daarna worden de drie 
ontwikkellijnen uitgewerkt en vervolgens wordt meer 
uitgebreider inzicht gegeven in hoe die 5.000 - 10.000 
hectare bos tot ontwikkeling kan komen. Tot slot 
wordt een opmaat gegeven naar de borging van deze 
ideeën in de diverse beleidslijnen en hoe het proces 
een vervolg kan krijgen. 

Deze studie bouwt voort op een eerdere studie van 
H+N+S Landschapsarchitecten, Roosemalen & 
Savelkoul en Buiting Advies naar de ruimtelijke en 
financiële kansen en principes van de combinatie 
bos en woningbouw. Hierin is voor vier regio’s, op 
basis van grondprijzen, woningwaardes en haalbare 
businesscase, uitgerekend hoeveel bos ontwikkeld 
kan worden met woningbouw. Daarnaast zijn de 
kwaliteiten en ruimtelijke uitgangspunten geschetst.
Deze studie is samengevat in 2.1 en in bijlage 3.  

Collage van potentiele woonkwaliteit bij de combinatie Bos & Wonen 
(uit: Bosontwikkeling in een woestaantrekkelijk woonklimaat, 2021)
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H E T  C O N C E P T  B O S & W O N E N

In dit hoofdstuk wordt een terugblik gegeven op fase 1 van de studie bos en woningbouw. Met name de financiele 
achtergrond van het concept wordt toegelicht. Deze uitgangspunten zijn namelijk meegenomen in deze verkenning. 

Daarnaast schetsen we de verschillende ontwikkelingen die hand in hand kunnen gaan en het algemene ontwikkelproces 
voor een Bos&Wonen-wijk.
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2.1 BOS & WONEN: TWEE URGENTIES IN EEN STRATEGIE

+

Verhogen van de WOZ-waarden 

Verbeteren van de psychische gezondheid

Produceren van duurzame grondstoffen

Vastleggen van koolstof

Verhogen van de fysieke gezondheid

Verbeteren van de luchtkwaliteit

Verminderen van hittestress 

Bufferen van hemelwater tijdens piekbuien 

en verbeteren van de waterkwaliteit

Verbeteren van de biodiversiteit en leveren 
biotoop voor bestuivers

Ecosysteemdiensten

Woningbouwopgave van 1.000.000 woningen per jaar

Ambitie voor 37.000 hectare nieuw bos Strategie voor het combineren van bosontwikkeling en woningbouw 

Wonen in een woest aantrekkelijk woonklimaat
In het eerste deel van de studie naar het combineren 
van de bosopgave met de woningbouwopgave, is er 
gezocht naar een nieuwe manier van ontwikkelen. Het 
idee is een bosinclusieve woonwijk te ontwikkelen 
waarin bos integraal wordt meegenomen in de 
exploitatie. Daarmee kan de aanleg van bos meeliften 
in de slipstream van de woningbouwambities en 
ook daaruit worden gefinancierd. Naast het creëren 
van extra woningwaarde levert het ook veel op voor 
verschillende ecosysteemdiensten. Bos heeft alle 
eigenschappen in zich om het ontstaan en het in 
stand houden van de leefbare stad van de toekomst 
duurzaam te garanderen. Onderaan de streep levert 
bos aanplanten meer op dan het kost, en het niet 
combineren van woningen met bos is een grote 
gemiste kans.
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Als basis voor de studie is gerekend met drie 
uiteenlopende woonmilieus. Daarnaast is Nederland 
opgedeeld in vier regio’s. 

Drie woonmilieus:
Bij ‘verspreiden’ worden vrijstaande woningen 
gerealiseerd (10 woningen / ha) met een hoge 
uitgeefbaarheid. Met weinig woningen kan er relatief 
veel bos worden ontwikkeld.

Bij ‘clusteren’ worden rijwoningen gerealiseerd (25 
woningen / ha). Hierdoor is er meer roodontwikkeling 
nodig om bos te realiseren, maar wordt ook rekening 
gehouden met groen in de wijk zelf.

Nederland in vier regio’s:
Voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan de 
drie ontwikkellijnen is een opdeling van Nederland in 
een aantal regio’s als vertrekpunt genomen:
1. Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland 
(Randstad)
2. Gelderland, Noord-Brabant.
3. Drenthe, Overijssel.
4. Zeeland, Limburg, Friesland, Groningen.

De indeling is gebaseerd op het verschil in agrarische 
grondwaarde en de woningbouwbehoefte. Voor beide 
componenten geldt dat deze in regio 1 het hoogst is 
en in regio 3 & 4 het laagst.

Binnen de regio’s kan sprake zijn van verschillen. Het 
kan nodig zijn om voor specifieke delen uit te gaan van 
de cijfers voor een andere regio. Bijvoorbeeld de stad 
Groningen (regio 4) zal meer overeenkomen met de 
cijfers uit regio 2.

Haalbare bosontwikkeling per woonmilieu en regio
Per woonmilieu en per regio is op basis 
van grondwaardes, ontwikkelkosten en 
woningopbrengsten uitgerekend hoeveel vierkante 
meter bos er ontwikkeld kan worden per woning. Zie 
de tabel hiernaast.

Een woonwijk bestaat uiteraard uit een mix van 
bovenstaande woonvormen. Daarmee is het haalbaar 
om met een gemengd milieu van 100 woningen 
ongeveer 10 ha bos te realiseren. De cijfermatige 
onderbouwing is toegevoegd in de bijlage.

1. Randstedelijke provincies

2. Gelderland/ Brabant

3. Drenthe/ Overijssel

4. Zeeland, Limburg, Friesland, Groningen

verspreid geclusterd gestapeld

1. Randstedelijke provincies 17.479 504 104 m2 bos per 
woning

2. Gelderland/Brabant 18.565 235 - m2 bos per 
woning

3. Drenthe/Overijssel 4.841 136 - m2 bos per 
woning

4. Zeeland, Limburg, 
Friesland, Groningen

3.407 137 - m2 bos per 
woning

5. Overal gemiddeld in 
Nederland

11.073 253 104 m2 bos per 
woning

Potentiele omvang aan bos welke met 1 woning gerealiseerd kan worden, 
uitgesplitst naar regio en woonmilieu. In regio 2, 3 en 4 is bosontwikkeling 
met het woonconcept ‘gestapeld’ financieel minder rendabel. 

Bij ‘stapelen’ (50 woningen / ha) is er veel 
roodontwikkeling nodig om 10 ha bos te realiseren, 
vanwege een lage uitgeefbaarheid en lagere prijs van de 
woningen. Er zit echter ook een groot aandeel groen in 
de wijk wat tot veel kwaliteiten leidt.
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Relevante ontwikkelingen
Het combineren van bos en woningbouw draagt bij 
aan twee relevante ontwikkelingen: de bossenstrategie 
en de woningbouwopgave. Maar daarnaast zijn er 
nog meer opgaven, zoals het Nationaal Programma 
Landelijk gebied, Vrijkomende agrarische bebouwing 
en de Stikstofaanpak. In deze studie worden drie 
kansrijke ontwikkellijnen uiteengezet, waarbij 
deze opgaven ook een rol spelen en mede de 
ontwikkellijnen bepaald hebben. In hoofdstuk 4 wordt 
hier verder op ingegaan.

Relevante ontwikkelingen

Nationaal 
Programma 

Landelijk 
gebied

Bossen-
strategie

Vrijkomende
agrarische
bebouwing

Woningbouw-
opgave

Stikstof-
aanpak Combineren bosaanleg 

en woningbouw
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Het ontwikkelproces uiteengezet in planfasen.

Het  concept  bos&wonen

Gecombineerde ontwikkeling van bos & wonen 
biedt perspectief op diverse factoren van de 
ontwikkelingsgang en de kwaliteit van een gebied. 
De gecombineerde ontwikkeling kan bij de start van 
de gebiedsontwikkeling ontstaan, maar kan ook 
later in het ontwikkelproces worden aangegrepen 
om ontwikkeling mogelijk te maken. Gelet op 
klimaatbestendig maken van bestaande plannen, 
zoeken naar (nieuwe) woonmilieus, versterken 
van de biodiversiteit van de woonomgeving en het 
landschappelijk inpassen van uitbreidingswijken kan 
het zinvol zijn om ook gedurende het planproces 

2.2 HET ONTWIKKELPROCES
 

de combinatie van woningbouw en bos mee te 
nemen. We zien derhalve de gehele planfase 
kansrijk om het gedachtegoed van bos & wonen 
te integreren en daarmee een bijdrage te leveren 
aan de bossenstrategie. Hoe dit precies plaatsvindt 
is afhankelijk van een groot aantal factoren en 
gaat te ver om in deze studie in de volle breedte te 
beschrijven. De bouwstenendoos kent de ingrediënten 
voor de wijze waarop realisatie mogelijk is en welke 
procesfactoren als planning, betrokken partijen en 
rollen hierbij bepalend zijn. 

Deze studie bevindt zich in de initiatieffase met als 
doel 5.000 tot 10.000 hectare uitgevoerd te hebben in 
2030. Dat betekent dat in de vervolgstap een aantal 
proeflocaties uitgewerkt moeten worden om na 2025 
over te schakelen naar grootschalige ontwikkeling 
volgens het concept van Bos&Wonen. Meer hierover is 
toegelicht in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6.



11 INLEIDING

AANLEIDING
 
Qui soluptas sendigenis quossunt hic 
tempercit que officient volo et dendipsantin 
consed ut magnihi llaccul luptatque mod que 
corruptas adis verfero exces debit labores 
tioremporem ut ommolor poriasp eribusam 
cus voluptat lis volor a vendissiti od quia ditat 
hicat.
• uam ellorestios enducilias eum qui offic 

te neseque nit audisque volorem re 
occust mos as et as estet offic tem net 
eum endit

•  doluptam, quunt, sint laboritia perferunde 
et eos dolorei cidebis alitas de et lique 
iusdae porunt.

• Lestibus. Dae estis accusa veniatiur, seria 
con niassit atemquisita dem fugiaep

ondertitel

0 3
H E T  I N S T R U M E N T A R I U M

Dit hoofdstuk laat zien wat er komt kijken bij de ontwikkeling van een Bos&Wonen-wijk. Er zijn vier dimensies die een 
rol spelen. Die vier dimensies helpen om inzicht te krijgen in de doelen, de ecosysteemdiensten, de opgave van bos 
en wonen, de context van de ontwikkeling en het proces. Deze vier dimensies worden in paragraaf 3.1 toegelicht. Aan 
elke dimensie zijn een aantal bouwstenen gekoppeld. Bij elke bouwsteen hoort een vraag. Door het beantwoorden van 
deze vragen, wordt er meer inzicht verkregen in de betreffende dimensie. De bouwstenen worden verder toegelicht in 

paragraaf 3.2. en zijn toegevoegd in de bijlage.



12 Het  inst rumentar ium

Alle bouwstenen bij elkaar zorgen voor een rijk palet aan inzichten.

De bouwstenen
Vier dimensies zijn van belang bij de ontwikkeling 
van Bos en Wonen-woonwijken. Elke dimensie 
kent bouwstenen. Alle bouwstenen samen geven 
een goed beeld van het project of ontwikkeling. De 
bouwstenendoos kent de ingrediënten voor de wijze 
waarop realisatie mogelijk is en welke procesfactoren 
als planning, betrokken partijen en rollen hierbij 
bepalend zijn.
De vragen één voor één doorlopen zal de ontwikkelaar 
of initiatiefnemer helpen tijdens het proces, om het 
gesprek aan te gaan en duidelijkheid te geven waar 
bijv. knelpunten, prioriteiten en kansen liggen. 

In de volgende paragraaf worden de vier dimensies 
nader toegelicht. Een overzicht van bouwstenen is in 
de bijlage toegevoegd. 

3.1 KLEURENWAAIER AAN BOUWSTENEN VOOR ONTWIKKELING
 

1. Bos-opgave4. Proces

2. Situatie
 / context

3. Bouw-opgave
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Dimensie 1 en 2 met bijbehorende bouwstenen.

Dimensie 1: opgave
Er is zowel een bosopgave als een 
woningbouwopgave. Met betrekking tot de bosopgave 
is het belangrijk om te weten:
• Wat is de reden dat er bos wordt aangeplant?
• Wat is het doel van het bos?
• Op welke ecosysteemdiensten wordt er ingezet?
Dit kan de noodzaak van het bos benadrukken en 
inspelen op actuele opgave, waardoor het proces 
bevorderd wordt.

Met betrekking tot de woningbouwopgave is het 
belangrijk om te weten:
• Wat is de dichtheid van de woningen? 
• Om welke woningtypen gaat het?
• Wat is de omvang/korrel van het project?
Dit geeft inzicht in het type project. Hebben we 
hier te maken hebben met een grootschalige 
gebiedsontwikkeling of met een erf dat herontwikkelt 
wordt. 

Dimensie 2: projectontwikkeling
Bij de projectontwikkeling komen deze twee opgaven 
samen. Vragen hierbij zijn:
• Wat is de ruimtelijke configuratie van de woningen 

ten opzichte van het bos?
• Wat is de grootte/schaal van het gebied?
• Wat is het programma?
Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt wat de 
verhouding bos en woningbouw zou kunnen zijn 
en hoe dit gecombineerd zou kunnen worden en de 
ruimtelijke samenhang versterkt wordt.

3.2 VIER DIMENSIES ALS ONTWIKKELHULPMIDDEL
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Dimensie 3 met bijbehorende bouwstenen.

Het  inst rumentar ium

Dimensie 3: context
Een project staat nooit op zichzelf en er is altijd een 
context die meespeelt. Vragen hierbij zijn:
• Wat is het archetype van de context waarin het 

project zich bevindt?
• Om wat voor locatie gaat het?
• Wat zijn de condities?
• Welke gebiedsopgave spelen er?

Inzicht in de context leidt tot een verrijking van 
het plan. Condities zoals bodem, grondsoort, 
waterbeschikbaarheid zijn bijvoorbeeld essentieel 
om het bostype te bepalen. Het benutten van 
gebiedsopgaven maakt het plan veerkrachtiger 
en zorgt voor draagvlak bij een grotere groep 
stakeholders.
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Dimensie 4 met bijbehorende bouwstenen.

Dimensie 4: proces
In de procesaanpak van een ontwikkeling zijn 
er verschillende momenten waarop boswonen 
geïntroduceerd kan worden. Vragen hierbij zijn:
• In welke planfase zit u?
• Welke rol(len) heeft u op dit moment nodig? / 

Welke rol heeft u?
• Zijn er financiële dragers waar u gebruik van kunt 

maken?
• Welk(e) sturingsinstrument(en) kunnen u helpen?
• Welke partijen of stakeholders heeft u nodig? 

Dit geeft inzicht in het proces en waar de ontwikkeling 
op dat moment staat. Welke partijen zijn van belang 
om nu te betrekken en welke kunnen nog wel even 
wachten? 
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Waar in Nederland is de ontwikkeling van het concept Bos en Wonen haalbaar? Er zijn drie actuele ontwikkelingen die 
een enorme potentie bieden voor de realisatie van Bos&Wonen-wijken. Aan de hand van drie ontwikkellijnen worden deze 
haalbare Bos&Wonen-concepten geschetst om zo een significante bijdrage te leveren aan bos- en woningbouw opgave 

in Nederland en welke leiden tot vitale en klimaatbestendige woonwijken. 
1. Bos-erf - kleine woonerven in een boslandschap (4.1)

2. Bosbuurt - kleinschalig wonen met de natuur in de achtertuin (4.2)
3. Boswijk - als herontdekking van de tuinstad (4.3)
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Concept bos-erf met bijbehorende bouwstenen.

Dr ie  kansr i j ke  ontwikke l l i jnen

Vrijkomende agrarische bebouwing inzetten om bos 
te ontwikkelen
Uit een studie van de WUR uit 2016 blijkt dat er 
tot 2030 ongeveer 24 miljoen vierkante meter aan 
agrarische bebouwing vrijkomt, met name veroorzaakt 
door de afwezigheid van opvolgers. Deze studie is 
uitgevoerd nog voor de stikstofcrisis. Als onderdeel 
van de stikstofaanpak en het programma natuur 
wordt de mogelijkheid gegeven rondom kwetsbare 
natuurgebieden ook de landbouw te extensiveren 
waarbij het actief uitkopen van agrariërs tot de 
mogelijkheid behoort. Het is daarmee een zoektocht 
wat er met de erven en vrijkomende gronden moet 
gebeuren. 

4.1 BOS-ERF - KLEINE WOONERVEN IN EEN BOSLANDSCHAP
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Perspectief voor het concept bos-erf.

Bos-erven op Vrijkomende Agrarische Bebouwing 
(VABs), waar:
• oude erven van stoppende agrariërs een nieuw 

leven krijgen
• nieuw bos bijdraagt aan landschapsherstel en 

ecologische verbindingen
• en het bos ook voedsel, hout en andere diensten 

brengt
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Traditioneel werd via een Rood voor Rood regeling de 
mogelijkheid gegeven enkele woningen te bouwen 
om met de opbrengsten de opstallen te verwijderen. 
Overige gronden werden met veel overheidsgeld 
omgevormd tot natuurgebieden of verkocht aan 
andere agrariërs. 
 
Als alternatief is het mogelijk om bosaanplant 
te bekostigen uit de opbrengst van kleinschalige 
woningbouw op die vrijkomende erven. Hiervoor zijn 
twee modellen denkbaar:
1. Woningbouw op het erf en bosontwikkeling op 
vrijkomende agrarische grond zoals op knooperven. 
Knooperven zijn voormalige boerenerven waar 
bedrijfsgebouwen gesloopt zijn en er ruimte is vrij 
gekomen voor meerdere nieuwe woningen. Ze hebben 
een gezamenlijk erf en de beplanting past bij het 
landschapstype. Hierbij worden 5 tot 10 woningen 
op het erf gerealiseerd. Met de opbrengsten kunnen 
landschapsstructuren worden hersteld en bestaande 
bosgebieden worden uitgebreid. Bij grootschalige 
agrarische bedrijven is het mogelijk een tweede 
‘woonerf’ te ontwikkelen.
2. Woningbouw op nieuwe erven of nieuwe 
landgoederen. De bosontwikkeling draagt bij aan de 
landschappelijke inpassing van het erf. Er kunnen 
oude landschapsstructuren worden hersteld 
en verbindingen worden gelegd met bestaande 
bosgebieden. Hierbij kan elk gebied in Nederland een 
gebiedseigen invulling krijgen. 

WENR en RVO, 2016
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Financiele en programmatische toelichting
Voor de analyse wordt onderscheid gemaakt 
naar locaties waarop vrijkomende agrarische 
bedrijfsbebouwing wordt geamoveerd en locaties 
waar een nieuw erf kan worden gerealiseerd. Op de 
locatie met bestaande erven wordt aangenomen dat 
er in het kader van rood-voor-rood 2 woningen nodig 
zijn om de kosten te dekken om de bestaande stallen 
te kunnen saneren en de benodigde landschappelijke 
inpassing te realiseren. De woningwaarde van de 
overige woningen kunnen worden gebruikt om bos te 
realiseren. Er is gerekend met gemiddeld 8 woningen 
per locatie. 
In veel gevallen zal niet alle grond bij een stoppend 
bedrijf ingezet worden voor bos&wonen. Een deel van 
de cultuurgrond zal zijn agrarische functie behouden 
en worden verkocht. Deze grond is derhalve niet 
betrokken in de analyse.

Edo Gies, WER, 2017
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• 10% van de vrijkomende erven in Nederland 
inzetten voor de ontwikkeling van bos volgens dit 
concept. Hiervoor een Rood voor Bos regeling in 
het leven roepen. Analoog aan rood-voor-rood en 
rood-voor-groen.

• Gemiddeld 8 woningen per locatie. Bij 
vrijkomende gebouwen worden 2 woningen op 
basis van de bestaande regelingen/spelregels 
woningbouwruimte ingezet voor het amoveren 
van bestaande opstallen. De overige woningen 
kunnen worden ingezet voor bosontwikkeling. Dit 
is gemiddeld ca. 0,8 ha bos per woning.

• Woontypes: De woningen worden gerealiseerd 
volgens het woontype verspreid (10 woningen per 
ha)

• Verdeling over de vier (lands)regio’s: 10% in regio 
1, 40% in regio 2, 30% in regio 3 en 20% in regio 4. 

Voorbeelden van mogelijke herinrichting van vrijkomende erven.

A B

C A: Deze kaart toont een mogelijke herinrichting van een 
vrijkomend erf in een veenlandschap. Het bos wordt ingepast 
in de rechtlijnige kavelstructuur, met ruimte vrijlatend voor 
weidevogels.

B: Deze kaart toont een mogelijke herinrichting van een 
vrijkomend erf in een zandlandschap. Kavelstructuur wordt 
aangehouden en naast bos worden er ook landschapselementen 
aangeplant, zoals houtwallen.

C: Deze kaart toont een mogelijke herinrichting van een 
vrijkomend erf in een rivierenlandschap. Het bestaande bos 
liggend op de oeverwal, wordt ingevuld en uitgebreid met nieuw 
bos.
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Natuurinclusieve bosbuurten rondom Natura2000 
gebieden
Sinds de Programmatische Aanpak Stikstof juridisch 
niet houdbaar is gebleken verkeert Nederland in een 
‘stikstofcrisis’. Met name grote ontwikkelingen in de 
infrastructuur en woningbouw kennen beperkingen 
door de impact van die projecten op de kwetsbare 
Natura2000 gebieden. 

Om de Natura2000 gebieden te herstellen in 
toekomstige impact van stikstof te verkleinen zijn 
binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied /
Transitiefonds gelden vrijgemaakt. Dit richt zich op 
drie onderdelen
1. Het wegnemen van stikstofbronnen in de nabijheid 
van kwetsbare natuur
2. Het verbeteren van natuurwaardes in de 
natuurgebieden
3. Het vergroten van natuurwaardes buiten 
de natuurgebieden – een natuurinclusieve 
inrichting in een krans rondom de Natura2000 
kernen - om daarmee het leefgebied te vergroten, 
watersysteemherstel uit te kunnen voeren en 
recreatiedruk te spreiden. 

4.2 BOSBUURT - KLEINSCHALIG WONEN MET NATUUR IN DE ACHTERTUIN

Concept bosbuurt met bijbehorende bouwstenen.
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Perspectief voor het concept bosbuurt.

Bosbuurten rond kwetsbare Natura2000 gebieden, 
waar:
• een krans van bos ruimte geeft voor vernatting en 

natuurherstel
• dat bos de recreatiedruk uit het Natura2000 

gebied wegneemt
• en kleinschalige dorpsuitbreidingen de financiële 

bijdrage leveren
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Bosontwikkeling is één van de strategieën om de 
natuurinclusieve inrichting rondom Natura2000 
gebieden te realiseren. In bossen kan immers 
de grondwaterstand worden verhoogd en kan 
aangesloten worden bij kwetsbare natuurtypes zoals 
hoogveen, beeksystemen en stuwwallen in het oosten 
en zuiden van Nederland, veenmoerassen in het 
noorden en westen van Nederland en de duinenstrook.
Maar een natuurinclusieve inrichting is ook kostbaar. 

Buffer rondom N2000 gebieden Buffer rondom kernen > 5000 inwoners Agrarische gronden in de bufferzone

Agrarische gronden moeten worden verworven en 
ingericht en het watersysteem moet aangepast 
worden. Kleinschalige woningbouw rondom kleine 
kernen biedt een verdiencapaciteit die ingezet kan 
worden om deze kosten (deels) te dragen. 

Het thuiswerken, noodzakelijk vanwege de 
Coronacrisis, zal blijven en geeft in de toekomst een 
nog grotere mogelijkheid om ‘achteraf’ te wonen. 

Daarmee zal de vraag naar woningen in de kleine 
kernen toenemen. Woningbouw en vernieuwing is ook 
waardevol om jongeren aan de kernen te binden en 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in 
een groen en dorpse omgeving. Die kleinschaligheid is 
ook van belang om het dorpskarakter en leefbaarheid 
te behouden en wonen in en aan de natuur als 
woonkwaliteit te kunnen realiseren. 
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3

1

2

De kaart toont de kansrijke gebieden, momenteel in gebruik 
als akkerland/grasland, voor de uitbreiding van kleine kernen 
rondom stikstofgevoelige N2000-gebieden in heel Nederland. 
Als norm is een bufferzone van 1km rondom N2000-gebieden 
met een stikstofopgave (de arme N2000-gebieden) en kleine 
kernen (met meer dan 5000 inwoners) gekozen waarbij 
akkerland/grasland binnen beide bufferzones moet vallen 
om in voldoende nabijheid van zowel de N2000-gebieden als 
kernen te zijn, en dus als kansrijk wordt beschouwd.

De nummers 1, 2 en 3 tonen de inzoomlocaties die op de 
volgende bladzijde nader worden bekeken.

Kansrijke gebieden voor uitbreiding van kleine kernen rondom stikstofgevoelige N2000-gebieden in Nederland.



26 Dr ie  kansr i j ke  ontwikke l l i jnen

Financiele en programmatische toelichting
Toe te passen op kleine kernen van 5.000 tot 40.000 
inwoners. Bij kernen met minder dan 5000 inwoners is 
dit concept ook denkbaar, maar dan zal de schaal van 
100 woningen al gauw te groot zijn.

Uitbreiding van kleinere kernen vindt veelal organisch 
plaats. Per saldo is het beeld dat het hierbij gaat om 
uitbreidingen van 3-4 ha met 100 tot 150 woningen. 
De schaal en plek van de uitbreidingen biedt kansen 
om de combinatie met bos aan te grijpen om 
stikstofbeperkende maatregelen te nemen, groene 
buffers te creëren richting de N2000-gebieden 
waardoor de recreatieve druk op die gebieden 
afneem en de natuurwaardes over het gehele gebied 
toenemen. De kleinschalige woningbouw zal geen 
significante nieuwe stikstofbron vormen. 

1 2

3

A

B

C

De kaarten tonen de kansrijke gebieden, momenteel in gebruik 
als akkerland/grasland, voor de uitbreiding van kleine kernen 
rondom stikstofgevoelige N2000-gebieden naast Utrecht (1), 
Eindhoven (2) en Assen (3). Als norm is een bufferzone van 
1km rondom N2000-gebieden en kernen met meer dan 5000 
inwoners gekozen waarbij akkerland/grasland binnen beide 
bufferzones moet vallen om in voldoende nabijheid van zowel 
de N2000-gebieden als kernen te zijn, en dus als kansrijk wordt 
beschouwd.

Kansrijke gebieden voor uitbreiding van kleine kernen rondom stikstofgevoelige N2000-gebieden.
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Er zit een samenhang met de eerste ontwikkellijn: 
op plekken waar agrariërs moeten vertrekken om 
daarmee een stikstofbron weg te nemen komen erven 
en gronden vrij. Deze vrijkomende gronden kunnen 
worden gebundeld tot een kleine dorpsuitbreiding. 
Hiermee zit er wel een overlap met de kleinschalige 
erfontwikkeling.

• Er zijn ongeveer 2800 kleine kernen in Nederland. 
We rekenen met een Bos&Wonen-uitbreiding bij 
10% van die kernen en daarmee met 280 locaties.

• Gemiddeld 100-150 woningen per locatie.
• Verdeling van woontypes: 10% van de woningen 

verspreid (10 woningen per ha), 65% geclusterd 
(25 woningen per ha) en 25% gestapeld (50 
woningen per ha). 

• Verdeling over de regio’s: 10% in regio 1, 35% in 
regio 2, 30% in regio 3 en 25% in regio 4.

A B

C A: Deze kaart toont een mogelijke uitbreiding van Maarsseveen, 
met 4 ha woningen en 10 ha bos, binnen een bufferzone van 
1km rond het stikstofgevoelige N2000-gebied de Oostelijke 
Vechtplassen (regio 1).

B: Deze kaart toont een mogelijke uitbreiding van Stevert, met 4 
ha woningen en 5 ha bos, binnen een bufferzone van 1km rond 
het stikstofgevoelige N2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & 
De Plateaux (regio 2).

C: Deze kaart toont een mogelijke uitbreiding van Anreep, met 4 
ha woningen en 1,5 ha bos, binnen een bufferzone van 1km rond 
het stikstofgevoelige N2000-gebied de Drentsche Aa (regio 3).

Voorbeelden van mogelijke uitbreiding van kleine kernen rondom stikstofgevoelige natuur.
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Grootschalige woningbouw en bosontwikkeling 
rondom de stad in de NOVI-gebieden 
Het is ongeveer 100 jaar geleden dat in Nederland 
een aantal grootschalige woningbouwprojecten 
van de grond kwamen geïnspireerd op de Engelse 
Garden Cities. Deze Nederlandse tuinsteden zoals 
de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, het Witte 
Dorp in Eindhoven of ’t Lansink in Hengelo zijn nog 
steeds zeer geliefde woonwijken. Met de noodzaak 
van grootschalige woningbouw en grootschalige 
bosontwikkeling kunnen de tuinsteden van de 21e 
eeuw gerealiseerd worden: bossteden, boswijken en 
bosbuurten. Geliefde nieuwe wijken met een zeer 
groen karakter en daardoor klimaatbestendig en 
natuurinclusief. 

Het Programma Woningbouw (ministerie voor 
VRO, 2022) is in februari 2022 gelanceerd. Daarin 
is uiteengezet dat grootschalige woningbouw tot 
2040 nodig is om aan de woningbouwbehoefte te 
voldoen. Binnen de stedelijke regio’s zijn 440.000 
woningen reeds in projecten gedefinieerd. Het doel 
is echter om tot 2030 600.000 woningen en tot 2040 
zelfs meer dan 900.000 woningen in die stedelijke 
regio’s te realiseren wat onvermijdelijk zal leiden tot 
grootschalige stadsuitbreidingen. Binnen die grote 
ontwikkelingen wordt nadrukkelijk bepleit om andere 
grote vraagstukken en ruimteclaims mee te nemen 
zoals stikstof, natuur, landbouw, (grootschalige) 
infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit, waterrobuustheid 
en klimaatbestendigheid en de energietransitie en 
groen groeit mee als principe toe te passen.

4.3 BOSWIJK - ALS HERONTDEKKING VAN DE TUINSTAD

Concept boswijk met bijbehorende bouwstenen en referentiebeeld.
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Perspectief voor het concept boswijk.

Boswijken rond de stad, waar:
• de wijken de leefbare en groene tuinsteden van de 

21e eeuw gaan vormen
• de nieuwe stadsrand tot populair recreatiebos zal 

uitgroeien
• en tegelijk waterproblemen uit de stad worden 

opgevangen
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Bosontwikkeling is één van die grote ruimteclaims 
die zeer goed gecombineerd kan worden met 
grootschalige woningbouw en het groen groeit mee 
principe omdat het identiteit geeft aan wijken, de 
leefbaarheid en woonkwaliteit vergroot, bijdraagt 
aan natuur, biodiversiteit, waterrobuustheid en 
klimaatbestendigheid en omdat bossen zeer gewilde 
recreatiegebieden in Nederland zijn. Tot slot krijgt het 
bos ook meer betekenis dan alleen voor de nieuwe 
wijk. Door de schaal wordt een waardevolle recreatieve 
toevoeging gegeven voor alle inwoners van de stad, 
worden bestaande recreatiegebieden ontlast en wordt 
een nieuwe stadsrand met groene verbindingen uit de 
stad gerealiseerd. 
De bossteden van 2030 vormen zo een nieuwe 
groenstructuur voor de steden in Nederland en worden 
op termijn net zo geliefd als de tuinsteden uit de vorige 
eeuw.

Voor de exacte locatiekeuzes zijn twee richtingen 
denkbaar: 

C1. Aansluiten op bestaand bos, vergroten bestaand 
areaal. Daarmee heeft de nieuwe boswijk direct 
een volwassen bos in haar achtertuin welke wordt 
uitgebreid in en rondom de nieuwe wijk. 

C2. Nieuw bos in de stadsrand waarbij het nieuwe 
bos een stadsrand kan vormen en een verbinding kan 
vormen tussen groenstructuren in de stad en buiten 
de stad. 

Het Programma Woningbouw (uit ministerie voor VRO, 2022)



31 Dr ie  kansr i j ke  ontwikke l l i jnen

Weergave van de schaal van mogelijke ontwikkelingen bij Lelystad (linksboven), Tilburg (rechtsboven), Assen (linksonder) en 
Heerlen (rechtsonder). Waarbij de grond- en woningwaardes de omvang van bosontwikkeling bepalen.

Financiele en programmatisch toelichting
Deze ontwikkellijn is interessant bij grote kernen 
groter dan 40.000 inwoners. Dit komt overeen met 
een groot deel van de gebieden die zijn aangewezen in 
het Programma Woningbouw en de NOVI. Denkbaar 
is om een specifieke markt aan te spreken en 
daarmee uitbreidingen van 1000 tot 1500 woningen 
met bos te realiseren. Binnen een grootschalig 
woningbouwproject zal dan een buurt of wijk met bos 
gerealiseerd worden tot boswijk of bij een kleinere kern 
kan een volledige uitbreiding uit Bos&Wonen bestaan. 
De variatie aan woontypes, een mix van vrijstaand, 
gestapeld en geclusterd, zorgt ervoor dat wonen in en 
aan het bos voor iedereen toegankelijk wordt. 

• Inzetten op 10% van de grootschalige 
woningbouwprojecten uit het Programma 
Woningbouw. Dat betekent dat 60.000 tot 90.000 
woningen volgens het concept Bos&Wonen 
gerealiseerd worden.

• Gemiddeld 1000-1500 woningen per locatie.
• Verdeling woontypes: 5% van de woningen 

verspreid (10 woningen per ha), 65% geclusterd 
(25 woningen per ha) en 30% gestapeld (50 
woningen per ha)

• Verdeling over de regio’s: 30% in regio 1, 40% in 
regio 2 en 30% in regio 3 en 4. De grote steden uit 
regio 4 vallen qua woningwaardes onder regio 3 
i.v.m. de sterke aantrekkingskracht van dergelijke 
kernen zoals Groningen of Maastricht. 
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10.000 H E CTA R E B O S 

M E T W O N I N G B O U W: D E 10% R E G E L
In dit hoofdstuk worden de drie ontwikkellijnen, zowel apart als samen, doorgerekend. 

Wat levert dit nu op? En is het mogelijk om de ambitie van 10.000 hectare bos hiermee te realiseren?
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Een belangrijke vraag binnen deze studie betrof 
de potentie van het concept Bos&Wonen en de 
drie ontwikkellijnen zoals in het vorige hoofdstuk 
beschreven. Het is goed mogelijk om 5.000 tot 10.000 
ha van de taakstellende 37.000 ha bosontwikkeling in 
Nederland middels woningbouw te realiseren. Hiervoor 
kan 10% van de woningbouwopgave worden ingezet. 
Kortom met de realisatie van 100.000 woningen tot 
en met 2030 wordt kan ongeveer 10.000 hectare bos 
worden ontwikkeld. 

Om dit te onderbouwen is een uitgebreidere toelichting 
nodig. 

Per ontwikkellijn is een mix van woonmilieus in de 
combinatie van sociaal en koop toegepast. Op basis 
van de kengetallen per regio is uitgerekend hoeveel 
bos ontwikkeld kan worden met de meerwaarde van 
Bos&Wonen. 

Gemiddeld genomen kan er 1.000 vierkante meter bos 
ontwikkeld worden met de extra woningwaarde van één 
woning in en om een bos. Dit is uitgerekend op basis 
van verschillende woonmilieus (verspreid, geclusterd en 
gestapeld) en op basis van de verschillende regio’s in 
Nederland. De 1.000 vierkante meter is een gemiddelde. 
De randstad kent immers een andere grondprijs en 
woningwaarde dan nieuwbouwwoningen buiten de 
Randstad waardoor in de Randstad meer hectares 
bos ontwikkeld kunnen worden voor hetzelfde aantal 
woningen. Zie hiervoor de financiele onderbouwing in 
bijlage 3.

10 .000 ha  n ieuw bos  met  woningbouw:  de  10% rege l

5.1 TIENDUIZEND HECTARE MET HONDERDUIZEND WONINGEN
 

Ontwikkellijn
1. Verspreid Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Gem.

Sociaal 30% Koop 70% Sociaal 30% Koop 70%

1. Bos-erf 100% 0% 0% 0% 0% 145,7 154,7 40,3 28,4 94,2

2. Bosbuurt 10% 20% 45% 8% 17% 21,0 20,1 5,7 4,3 11,9

3. Boswijk 5% 20% 45% 9% 21% 12,3 10,8 3,3 2,6 9,0

2. Geclusterd 3. Gestapeld

Woonmilieu (in %) Omvang bos te financieren uit 100 woningen (in ha)

Op basis van de drie ontwikkellijnen is beredeneerd wat 
een marktconforme en realistische inschatting is van de 
omvang van elke ontwikkellijn. Dit is terug te voeren tot 
diezelfde 10% van de totale omvang. Wat dit concreet 
betekent is te zien op de infographics hiernaast en op de 
volgende pagina’s.

Wanneer met de parameters uit hoofdstuk vier wordt 
gerekend kunnen er 99.000 tot 131.000 woningen volgens 
het concept van Bos&Wonen worden gerealiseerd, 
verdeeld over de drie ontwikkellijnen. Daarmee is er een 
potentie om bruto ongeveer 11.500 tot 14.500 hectare bos 
te ontwikkelen en netto net geen 8.000 tot 10.000 hectare. 

Er is een bruto – netto correctie toegepast van 32%. 
In deze correctie is een overlap tussen de concepten 
meegenomen, het gegeven dat binnen bosontwikkeling 
ook andere natuurtypes worden gerealiseerd zoals 
kruidenrijk grasland die niet toegerekend kunnen worden 
aan de bossenstrategie en daarmee de bosdekking 
nooit 100% van het areaal is. Tot slot is er een 
onzekerheidsmarge meegerekend.

Overzicht van verhouding woonmilieus en sociaal versus koop 
binnen de verschillende ontwikkellijnen. 
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192 stuks

19 ha

273 ha

576 stuks

58 ha 

227 ha

384 stuks

38 ha

106 ha768 stuks

77 ha

1.158 ha

100% 0% 0%

TOTAAL:

1.920 stuks

192 ha

1.764 ha (brutto)

Met ontwikkellijn 1 kan er 1764 ha bos worden gerealiseerd.

Ontwikkellijn 1: Bos-erf - kleine woonerven in een boslandschap
Op het erf van vrijkomende agrarische erven is de mogelijkheid enkele woningen te realiseren en de overwaarde in te 
zetten voor de realisatie van bos op vrijkomende percelen. 10% van alle VAB’s wordt omgevormd volgens het concept 
van Bos&Wonen. Er komen naar schatting 2400 erven vrij waarvan 240 erven met bos getransformeerd zouden kunnen 
worden.
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3.500 stuks

144 ha

735 ha

10.500 stuks

431 ha

601 ha

8.750 stuks

359 ha

376 ha12.250 stuks

502 ha

2.461 ha

10% 65% 25%

TOTAAL:

35.000 stuks

1.435 ha

4.174 ha (brutto)

Met ontwikkellijn 2 kan er 4174 ha bos worden gerealiseerd.

Ontwikkellijn 2: Bosbuurt - kleinschalig wonen met de natuur in de achtertuin
Door de ontwikkeling van natuurinclusieve boswijkjes rondom Natura2000 gebieden wordt een bijdrage geleverd aan 
de ontlasting van stikstofgevoelige natuur. 10% van alle kleine kernen ontwikkelen een kleinschalige bosbuurt. Er zijn 
ongeveer 2800 kleine kernen in Nederland. Dat betekent dat 1 op de 10 kleine kernen in Nederland een uitbreiding met 
bos zou moeten realiseren.
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93.750 stuks

3.469 ha

8.415 ha (brutto)

TOTAAL:

Met ontwikkellijn 3 kan er 8.415 ha bos worden gerealiseerd.

28.125 stuks

1.041 ha

3.466 ha

23.438 stuks

867 ha

774 ha

4.688 stuks

173 ha

122 ha37.500 stuks

1.388 ha

4.054 ha

5% 65% 30%

Ontwikkellijn 3: Boswijk - als herontdekking van de tuinstad
Grootschalige woningbouw zoals opgenomen in het Programma Wonen kan ingezet worden om nieuwe recreatie-
bossen in stadslandschappen te realiseren. 10% van de grootschalige woningbouw wordt uitgevoerd als boswijk. Het 
Programma Woningbouw gaat uit van 600.000 woningen in grootschalige woonprojecten tot 2030 en 900.000 woningen 
tot 2040. Een 10% norm houdt in dat er 60.000 tot 90.000 woningen met bos ontwikkeld zouden moeten worden
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Door middel van de drie ontwikkellijnen kan er ca. 10.000 ha bos worden gerealiseerd.

Een andere manier om tot 10.000 hectare 
bosontwikkeling met woningbouw te komen is het 
introduceren van een 10% norm, toe te passen op 
de totale woningbouwopgave tot en met 2030. Het 
Programma Woningbouw laat zien dat de netto 
plancapaciteit 1,044 miljoen woningen bedraagt in de 
periode tot en met 2030. Door hiervan 10% met bos uit 
te voeren zullen 104.000 woningen een bijdrage leveren 
van gemiddeld 1000 vierkante meter bos per woning. 
Zodoende kan 10.400 hectare bos worden ontwikkeld.  

Een andere norm zou kunnen zijn dat bij de realisatie 
van ELKE nieuwbouwwoning in Nederland ook 100m2 
bos dient te worden gerealiseerd. Dit is BOVENOP 
de 100 vierkante meter groen per woning wat ook 
wordt bepleit. Hiermee kan de 3-30-300 regel worden 
aangepast naar 3 – 100 – 300 (3 bomen zichtbaar 
vanuit elke woning, 100 vierkante meter bos per woning 
en 1 hectare park op 300 meter van elke woning). De 
100 vierkante meter bos overstijgt immers ruimschoots 
de 30 % kroonbedekking. Daarmee kan gesteld worden 
dat de opgave van 5.000 tot 10.000 hectare realistisch 
is. 

Zodoende zijn er verschillende manieren om minimaal 
5.000 hectare bos tot 2030 te ontwikkelen wat in de 
periode tot 2040 kan doorgroeien tot 10.000 hectare 
nieuw bos in Nederland. Op deze manier wordt de CO2 
opslag in bos als bijdrage aan het klimaatakkoord voor 
een groot deel bekostigd uit de woningopbrengsten en 
ontstaan de vitale, leefbare en groene wijken van de 
toekomst. 

5.2 EEN 10% NORM?

93.750 stuks

3.469 ha

8.415 ha (brutto)

BOSWIJKBOSBUURT

35.000 stuks

1.435 ha

4.174 ha (brutto)

130.670 stuks

5.096 ha

14.353 ha (brutto)

netto: 9.882 ha

BOS-ERF

1.920 stuks

192 ha

1.764 ha (brutto)

CORRECTIES NETTO-BRUTO:
overlap/dubbeltelling: 15%
onzekerheid: 10%
bosfactor natuur: 90%

10.000 ha  n ieuw bos  met  woningbouw:  de  10% rege l
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Qui soluptas sendigenis quossunt hic 
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consed ut magnihi llaccul luptatque mod que 
corruptas adis verfero exces debit labores 
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te neseque nit audisque volorem re 
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iusdae porunt.

• Lestibus. Dae estis accusa veniatiur, seria 
con niassit atemquisita dem fugiaep

ondertitel

0 6
H O E V E R D E R

Tot slot kijken we vooruit wat in de komende tijd noodzakelijk is om een grootschalige bosontwikkeling 
via woningbouw mogelijk te maken. 
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Voorgaande hoofdstukken (en de analyses in de 
eerste fase) laten zien dat een gecombineerde 
ontwikkeling van Woningbouw en Bosontwikkeling 
significante meerwaarde kent. Dit is de manier waarop 
we in een dichtbevolkt land met de grote opgaven een 
toekomst kunnen bouwen voor volgende generaties. 

In de complexe gebiedsontwikkelingen is het 
realiseren van extra bos gemakkelijk in te passen. 
In het reguliere planproces werken specialisten 
van vastgoed, stedenbouw, architectuur en 
groenaanleg in de praktijk al intensief samen om 
een stedenbouwkundig plan uit te werken met 
meerdere iteraties van tekenen, rekenen en doorleven 
in teamverband. Het is derhalve van belang de 
momenten te benoemen om een gecombineerde 
ontwikkeling aan te gaan, opdat de baten van de 
woningbouw daadwerkelijk ingezet worden om een 
deel van de bosontwikkeling mogelijk te maken.

Randvoorwaarden 
Deze gecombineerde ontwikkeling heeft vooral kans 
van slagen als aan een aantal harde randvoorwaarden 
wordt voldaan. Dit zijn:
• Verankering van normen en doelstellingen in 

Rijks-programma’s en beleid, bijvoorbeeld 10% van 
de woningbouw opgave dient gecombineerd met 
bosontwikkeling te worden uitgevoerd. Dit dient 
doorvertaald te worden in de regionale en lokale 
opgaven om de opgave te realiseren.

• Vroegtijdige en eenduidige bepaling van de 
programmatische bosopgave en sturing binnen 
de projecten om deze vast te houden in het 
proces en verankering ervan in de planologische 
randvoorwaarden.

Hoe verder

HOE VERDER
 

• Stevige positionering van de bosopgave ten 
opzichte van de andere financiële en ruimteclaims 
in een ontwikkeling en in geval van dilemma’s 
deze integraal te beoordelen en de bosopgave niet 
ondergeschikt te maken van de andere opgaven.

• Heldere uitgangspunten voor de ontwikkeling van 
het bos zoals minimaal areaal, maten en kwaliteit, 
om deze gedurende proces te kunnen monitoren.

• Vroegtijdig betrekken/selecteren van een 
beherende partij. Dit is belangrijk om de 
beheerkennis onderdeel te maken van de (plan)
voorbereiding en realisatie, maar ook het 
eigenaarschap in de beheerfasen zeker te stellen.

• Integraal rekenen ook in het begin van het 
planproces waarin de financiële elementen van 
het bos en de woningbouw voortdurend aan 
elkaar worden verbonden

• Naast kaderstellende uitgangspunten ook 
stimulerende elementen inbouwen waarbij 
mogelijk voorfinanciering van vroegtijdige 
aanplant van bos overwogen kan worden

 

Het verankeren van de bosopgave voorafgaande aan 
de start van de ontwikkeling geeft het beste perspectief 
voor gecombineerde ontwikkeling. Door bij het innemen 
van grondposities door gemeente en private partijen 
reeds rekening te houden met de bosopgave wordt 
een te vergaande prijsopwaardering voorkomen op 
de bosdelen om de verwervingsom, inrichting en 
beheer betaalbaar te houden binnen het geheel van de 
(integrale) businesscase. 

Op een later moment in het planproces is het ook 
mogelijk om de bosopgave te integreren. Het gaat dan 
om het benutten van de kansen voor waardecreatie 
en de bijkomende voordelen van bosontwikkeling 
te benutten om ontstane belemmeringen tot (door)
ontwikkeling op te lossen. Ook dan spelen voorgaande 
factoren om tot een optimale ontwikkeling te komen.
 
We beseffen -zoals eerder geduid in hoofdstuk 2.1- 
dat de hedendaagse gebiedsontwikkeling niet slechts 
bestaat uit wonen en bos. Het is een geheel aan 
aspecten van een integraal ontwikkelprogramma, het 
bijdragen aan een groot aantal (publieke) opgaven en 
waarbij de betaalbaarheid voor de consument een 
belangrijke factor speelt. Te meer is het belangrijk om 
vroegtijdig inzicht te hebben in het geheel van deze 
elementen en deze mee te nemen in de ontwikkeling en 
te verbinden aan de ontwikkeling van rood en bos. Het 
benutten van de meekoppelkansen legt de basis voor 
een toekomstbestendig plan en een gedegen financieel 
perspectief.
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Kansen gedurende het proces
In het proces zijn diverse momenten aan te grijpen om 
het gedachtegoed van Bos&Wonen te implementeren. 
1. Start: bij de start van een project opnemen van de 
uitgangspunten voor bosrealisatie als onderdeel van het 
te realiseren programma.
2. Tijdelijk gebruik: toevoegen van bos in het 
aanloopproces/tijdelijk gebruik van gronden zodat deze 
bij moment verkoop tot wasdom zijn gekomen. Dit is 
onderdeel van de placemaking en gebiedsmarketing.
3. Planproces: toevoegen van bos als gebiedskwaliteit 
voor woon- en leefmilieu en daarmee onderdeel van de 
verkoop van de woningen.
4. Planologie: toevoegen van bos in het kader 
van onderbouwing van stikstof-, CO2- en 
klimaatdoelstellingen.
5. Bos toevoegen aan de plotuitwerkingen waarbij 
verkoopfactoren als klimaatneutraal, duurzaam, 
biodivers, etc. tastbaar voor de nieuwe bewoners kunnen 
worden gemaakt.

Projectselectiecriteria
Het beoordelen of een project/gebied zich leent voor 
realisatie van de combinatie Bos&Wonen is afhankelijk 
van een groot aantal factoren. In eerste aanleg gaan 
we ervanuit dat in alle gebieden een combinatie 
mogelijk is (zie ook onze voorgaande studie op dit vlak). 
Uitgaande dat binnen de ontwikkellijnen circa 10% van 
de bouwprojecten benodigd is om de bosopgave te 
realiseren, is het mogelijk om de focus te hebben op de 
gebieden met goede kansen voor bosontwikkeling:
• Projecten met enig schaalniveau. Een -per lijn- 

beperkt aantal woningen maakt het niet altijd 
mogelijk om de met de norm samenhangende 
kosten in de businesscase op te vangen.

• Langjarige organische groei leent zich goed voor 
inpassing met bos gelet op de korrelgrootte van 
bouwplekken, maar geeft in veel gevallen extra druk 
op de terugverdiencapaciteit en daarmee op de 
ruimte voor voorinvesteringen in bosareaal.

• Versnipperd eigendom maakt een integrale realisatie 
-met name vanuit financieel perspectief- niet 
eenvoudig. Het gebied als geheel te benaderen kan 
hierbij helpen, waartoe -alle- partijen dan wel bereid 
moeten zijn.

• Vanuit ruimtelijk of landschappelijk perspectief 
kan er altijd ruimte voor bosontwikkeling gevonden 
worden. Winst valt vooral te behalen door te 
zoeken naar locaties waar bos zo veel mogelijk 
ecosysteemdiensten kan bevatten en andere 
opgaven kan bedienen.

• Het landschap leent zich niet altijd voor -grotere- 
bospercelen, maar dan kan het gezocht worden 
in kleinschalige landschapselementen. Dit hangt 
samen met bijvoorbeeld de mate van openheid en 
het landschapskarakter.
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BOUWSTENEN
 

Wat is de reden dat er bos wordt aangeplant?

Wat is het doel van het bos?

Op welke ecosysteemdiensten wordt er ingezet?

Bouwstenen horende bij dimensie bosopgave
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Wat is de dichtheid van de woningen?

Om welke woningtypen gaat het?

Wat is de omvang/korrel van het project?

Bouwstenen horende bij dimensie woningbouwopgave



44 Bouwstenen

Wat is de ruimtelijke configuratie van de woningen ten opzichte van het bos?

Wat is de grootte/schaal van het gebied?

Wat is het programma?

Bouwstenen horende bij dimensie projectontwikkeling
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Wat is het archetype van de context waarin het project zich bevindt?

Om wat voor locatie gaat het?

Wat zijn de condities?

Bouwstenen horende bij dimensie context

Welke gebiedsopgave spelen er?
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In welke planfase zit u?

Welke rol(len) heeft u op dit moment nodig? / Welke rol heeft u?

Zijn er financiële dragers waar u gebruik van kunt maken?

Welk(e) sturingsinstrument(en) kunnen u helpen?

Welke partijen of stakeholders heeft u nodig? 

Bouwstenen horende bij dimensie proces
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ondertitel

Kaar ten

Kansrijke gebieden voor uitbreiding van kleine kernen 
rondom stikstofgevoelige N2000-gebieden in Nederland.

De gedetaileerde GIS-kaart is op te vragen bij H+N+S

KAART
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REKENKUNDIGE ANALYSE
 

Rekenkundige  ana lyse

Onderdeel van de studie van H+N+S en 
Roosemalen&Savelkoul over de gecombineerde 
ontwikkeling van Bos&Wonen is een rekenkundige 
analyse van de programmatische (on)mogelijkheden 
voor de realisatie van 10.000 ha nieuw bos inclusief een 
financiële analyse. De ruimtelijke uitgangspunten zoals 
opgenomen in de studie zijn hierbij als uitgangspunt 
gehanteerd.

De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Financiële analyse om te bepalen welke financiele 
bijdrage woningbouw kan leveren aan bosontwikkeling. 
Dit op basis van een integrale financiële aanpak 
(integrale businesscase).
• Onderscheid naar vier landsdelen. Per landsdeel zijn 

er namelijk verschillende grondverwervingskosten en 
woningwaardes. Op basis van diverse aannames zijn 
deze verschillen doorgerekend. 

• Bij de analyse is onderscheid gemaakt naar drie 
ontwikkelconcepten wat betreft de woningbouw. 
Deze zijn voor de 4 landsdelen doorgerekend.

Zie ook 2.1.

B. Financiele analyse van de drie ontwikkellijnen ten 
behoeve van het inzichtelijk maken op welke wijze de 
opgave gerealiseerd kan worden.
• Uit de studie zijn de drie ontwikkellijnen kwantitatief 

vertaald en gekoppeld aan de financiële analyse.
• Op basis van parameters en aannames is inzichtelijk 

gemaakt hoe de opgave gerealiseerd kan worden op 
basis van een verdeling over vier de landsdelen.

Zie ook H4 en H5. 

A. Financiële analyse
Landsdelen
In de analyse zijn vier landsdelen onderscheiden: 
1. Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland
2. Gelderland, Noord-Brabant
3. Drenthe, Overijssel
4. Zeeland, Limburg, Friesland, Groningen

Per landsdeel zijn de verwervingskosten voor grond 
en de opbrengsten voor woningbouwgrond specifiek 
bepaald. Verder zijn de kosten voor aanleg en beheer 
van het te realiseren bos (aan de hand van de verwachte 
recreatieve druk) specifiek bepaald. Voor de andere 
parameters zijn de uitgangspunten voor de landsdelen 
gelijk gehouden.

Ontwikkelconcepten
Er is gerekend met 3 ontwikkelconcepten: 
1. Verspreid: grotere (vrije) kavels in een dichtheid van 10 
woningen per hectare
2. Geclusterd: geclusterde bouw, zoals rijwoningen, in 
een dichtheid van 25 woningen per hectare
3. Gestapeld: gestapelde woningbouw in een dichtheid 
van 50 woningen per hectare

De configuratie voor de ontwikkelconcepten zijn 
voor alle landsdelen gelijk gehouden. Op basis 
van de verschillende aannames voor kosten is het 
ontwikkelconcept gestapeld niet in alle landsdelen 
zelfstandig geschikt om te combineren met 
bosontwikkeling. In de combinatie met beide andere 
ontwikkelconcepten is dit wel mogelijk, maar heeft wel 
consequenties voor de toerekening van bosareaal.

Randstedelijke provincies

Gelderland/ Brabant

Drenthe/ Overijssel

Zeeland, Limburg, Friesland, Groningen

Fig. 2 Ontwikkelconcepten: verspreid, geclusterd en gestapeldFig. 1 Landsdelen
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Fig. 3 Financiële parameters

Rekenkundige  ana lyse

Financiële paramaters
In de financiële analyse is onderscheid gemaakt 
naar grondverwerving, bouw- en woonrijpmaken, 
bosontwikkeling, beheer bos, plankosten en onvoorzien. 
Voor de woningbouwontwikkeling is gerekend met 
vrije kavels en projectmatige bouw grondgebonden en 
gestapeld, markt en sociaal.

Een dergelijke doorrekening is complex, derhalve is 
gekozen om de gebiedspecifieke elementen niet op te 
nemen. Dit kan gaan om specifieke omstandigheden 
wat betreft de bodem, de ontsluiting, archeologie, 
hydrologie, etc. Wat betreft de doorrekening van de 
grondopbrengsten is ook meer algemeen gerekend. Per 
locatie kunnen hierin verschillen optreden.

In figuur 3 zijn de aannames weergegeven. 
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Ruimtegebruik
Binnen een woonwijk wordt onderscheid gemaakt in 
verschillende vormen van ruimtegebruik. Per landsdeel 
en per ontwikkelconcept is dit uitgesplitst. Er wordt 
onderscheid gemaakt in:
1. Uitgeefbaar: areaal beschikbaar voor woningen en 
tuinen.
2. Verharding: areaal beschikbaar voor straten, trottoir 
en parkeren.
3. Groen: areaal beschikbaar voor straat- en 
buurtgroen.
4. Water: areaal beschikbaar voor wateropvang en 
afkoppeling van het verhard oppervlak.

Daarnaast is een onderscheid gemaakt in woningtype 
(vrije kavel, grondgebonden of gestapeld) en sociaal 
versus koop (marktwoningen). 

In figuur 4 zijn de aannames voor ruimtegebruik 
weergegeven.

Fig. 4 Ruimtegebruik
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Financiële doorrekening
In de analyse is voor elk wooncept en elke regio 
doorgerekend welke financiële ruimte er is voor 
bosontwikkeling. 

Dit is gedaan door voor het roodgebied per hectare uit 
te rekenen wat de kosten en de opbrengsten zijn en 
daarmee het saldo per hectare. Dit is uitgeplitst in de drie 
woonconcepten en de vier regio’s. 

In figuur 5 zijn de uitkomsten weergegeven. Zichtbaar 
in de onderste rijen is dat een uniforme wijk met alleen 
gestapelde woningbouw in de landsdelen 2, 3 en 4 
financieel niet aantrekklijk is. Een mix van gestapelde 
bouw met geclusterde en vrijstaande woningen is wel 
haalbaar, maar is niet als concept doorgerekend.

Vervolgens is voor het bosgebied bepaald wat de kosten 
zijn per ha voor verwerving, inrichting en (afkoop) beheer. 
Tot slot is de financiële ruimte uit het roodgebied en de 
kosten bosgebied gekoppeld tot een areaal te realiseren 
bosareaal per woningbouwconcept per landsdeel. 

In figuur 6 zijn de uitkomsten weergegeven.

Fig. 5 Financiële doorrekening: roodgebied

Fig. 6 Financiële doorrekening: bosgebied
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Hoeveel bosontwikkeling kan ik bekostigen 
met 1 hectare woningbouw?
De laatste stap in de analyse betreft het bepalen 
van de omvang van bosontwikkeling per 10 hectare 
woningbouw. 

Hiervoor is per woonconcept en per landsdeel het 
ruimtegebruik uitgesplitst (zie ook figuur 4). Er is een 
aanname gedaan hoeveel procent van het groen in de 
wijk ook ingezet kan worden voor bosontwikkeling. 
Immers, verweven van bos en wonen levert de meeste 
woonkwaliteit en de hoogste woonwaardes.
Verspreid: 0% bos omdat er een gering aandeel groen in 
de wijk zit en veel uitgeefbare grond
Geclusterd: 25% van het groen is bos. Hiermee ontstaan 
bosrijke wijken.
Gestapeld: 50% van het groen is bos. Er zit immers 
een groot aandeel groen in een wijk met gestapelde 
woningen. Daarvan kan de helft tot bos ontwikkeld 
worden.

Het bosaandeel in de wijk plus de extra bosontwikkeling 
buiten de wijk leveren het totaal aan bosontwikkeling 
bekostigd door een hectare woningbouw.

Hoeveel woningbouw is nodig voor de ontwikkeling 
van 10 hectare bos?
Het omgekeerde is ook uitgerekend op basis van 
dezelfde cijfers. Dit geeft tevens aan hoeveel woningen 
er nodig zijn om 10 hectare bos te ontwikkelen en wat de 
verdeling is tussen het ruimtebruik. 

In figuur 7 is bovenstaande weergegeven en in figuur 8 
zijn de uitkomsten van de gehele financiele doorrekening 
samengevat.

Fig. 7 Financiële doorrekening: bosareaal per woningbouwconcept per landsdeel

Dichtheid wonen 
roodgebied

Roodgebied Bosgebied Bos per woning

Landsdeel 1
• Verspreid
• Geclusterd
• Gestapeld

10 won/ha
25 won/ha
50 won/ha

10.000 m2
10.000 m2
10.000 m2

175.000 m2
12.500 m2
5.100 m2

17.500 m2
500 m2
104 m2

Landsdeel 2
• Verspreid
• Geclusterd
• Gestapeld

10 won/ha
25 won/ha
50 won/ha

10.000 m2
10.000 m2
10.000 m2

186.000 m2
5.800 m2
-

18.500 m2
235 m2
-

Landsdeel 3
• Verspreid
• Geclusterd
• Gestapeld

10 won/ha
25 won/ha
50 won/ha

10.000 m2
10.000 m2
10.000 m2

48.000 m2
3.400 m2
-

4.800 m2
135 m2
- 

Landsdeel 4
• Verspreid
• Geclusterd
• Gestapeld

10 won/ha
25 won/ha
50 won/ha

10.000 m2
10.000 m2
10.000 m2

34.000 m2
3.400 m2
-

3400 m2
135 m2

Fig. 8 Uitkomsten samengevat
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Fig. 9 Van de ontwikkellijnen is rekenkundig een verdeling gemaakt over de 4 landsdelen.

Rekenkundige  ana lyse

B. Ontwikkellijnen
Voor de drie kansrijke ontwikkellijnen (zie H4) is verkend 
hoeveel bosontwikkeling mogelijk is. Zo is beschouwd op 
welke wijze 10.000 ha nieuw bosareaal gerealiseerd kan 
worden door het concept Bos&Wonen. 

Hierbij is de financiele doorrekening als uitgangspunt 
gebruikt. Het gaat om de volgende ontwikkellijnen:
• Ontwikkellijn I: kleine woonerven in een 

boslandschap (zie 4.1).
• Ontwikkellijn II: kleinschalig wonen met natuur in de 

achtertuin (zie 4.2).
• Ontwikkellijn III: bosstadswijken als herontdekking 

van de tuinstad (zie 4.3).

Er is een aanname gedaan over de kansrijkheid van de 
ontwikkellijn per landsdeel, zie figuur 9.
Per ontwikkellijn is bepaald wat een realistische menging 
is van woonconcepten, zie figuur 10.

Tot slot is per ontwikkellijn bepaald wat een realistische 
omvang van de ontwikkeling is. Hierbij is uitgegaan van 
een ontwikkeling van 10% van het totaal welke met het 
concept Bos&Wonen wordt gerealiseerd. 

Dit is hieronder nader toegelicht. 

Ontwikkellijn I Ontwikkellijn II Ontwikkellijn III

Landsdeel 1 10% 10% 30%

Landsdeel 2 40% 35% 40%

Landsdeel 3 30% 30% 25%

Landsdeel 4 20% 25% 5%

Totaal 100% 100% 100%

Fig.10 Van de ontwikkellijnen is een verdeling van de woningbouwconcepten bepaald ten behoeve van de financiële doorrekening.

Ontwikkellijn I Ontwikkellijn II Ontwikkellijn III

Verspreid 100% 10% 5%

Geclusterd 0% 65% 65%

Verspreid 0% 25% 30%

Totaal 100% 100% 100%
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Fig.11 Uitwerking ontwikkellijn I

Fig.12 Uitwerking ontwikkellijn II

Ontwikkellijn I: 1.560 woningen
• Er komen ongeveer 2400 erven vrij in de komende 

jaren (zie H4). 
• 10% van de erven, 240 in totaal, worden 

doorontwikkelend via het concept Bos&Wonen. 
• Dit is uitgesplitst in180 locaties met vrijkomende 

agrarische bedrijven. Per locatie worden gemiddeld 8 
vrijstaande woningen gerealiseerd, waarvan de baten 
van 2 woningen worden gebruiken voor amoveren 
en sanering en de baten van 6 woningen zijn te 
gebruiken voor bosontwikkeling (1.080 woningen).

• 60 locatie met nieuwe erven zoals een nieuw 
landgoed. Per locatie gemiddeld 8 woningen te 
realiseren. De baten van al deze woningen zijn in te 
zetten voor bosontwikkeling (480 woningen).

• In totaal 1.560 woningen in te zetten voor 
bosontwikkeling wat bruto 1.764 ha bos oplevert.

Ontwikkellijn II: 35.000 woningen
• In Nederland zijn er ongeveer 2.800 kernen tussen 

de 5.000 en 40.000 inwoners. Er wordt uitgegaan in 
deze berekening dat 10% van die kernen een kleine 
boswijk realiseren volgens het concept Bos&Wonen.

• Het gaat dan om 280 locaties waar gemiddeld 125 
woningen worden gebouwd.

• Een woonwijk bestaat uit een mix van verspreide 
woningen, geclusterde woningen en gestapelde 
woningen. 

• In totaal worden er zo 35.000 woningen gebouwd 
volgens het concept Bos&Wonen, verdeeld over 
de vier landsdelen. Met de opbrengsten van deze 
woningen kan bruto 4.174 ha bos ontwikkeld 
worden. 
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Fig.13 Uitwerking ontwikkellijn III

Ontwikkellijn III: 93.750 woningen
• De grootschalige woningbouwopgave betreft 

600.000 tot 900.000 woningen in de komende 
periode. 

• Uitgaande van 10% volgens het concept Bos&Wonen 
betekent dit 60.000 tot 90.000 woningen die bijdrage 
aan bosontwikkeling.

• Dit is verdeeld over 75 nieuwbouwlocaties met 
gemiddeld 1.250 woningen. In de praktijk kunnen 
locaties gebundeld worden tot grotere locaties of 
kunnen delen van grotere locaties gerealiseerd 
worden in een combinatie met Bos&Wonen.

• Hiermee is het mogelijk om 8.415 ha bruto bos te 
ontwikkelen.

Totaal
In alledrie de ontwikkellijnen zijn 130.670 woningen 
opgenomen op 5.096 ha roodgebied. Op basis van de 
analyse is hiermee bruto 14.353 ha bos te realiseren. 

Omdat nooit 100% gerealiseerd wordt, is hierop een 
aantal correcties toegepast:
• De ontwikkellijnen kennen wellicht overlap en is het 

aangenomen bosareaal wellicht te groot. Hiervoor is 
een correctie toegepast van -15%.

• In de aannames zit een onzekerheid. Deze is 
aangenomen op 10%.

• Het berekende bosareaal wordt nooit volledig 
dekkend bos. Er zullen paden en kleine open plekken 
zijn. Hiervoor is een correctie toegepast van -10%. 

Het daadwerkelijk bosareaal komt hiermee netto op 
9.882 ha, net geen 10.000 hectare.

Woningen Aandeel Netto Ha bos Aandeel

Landsdeel 1 31.817 woningen 24% 3.080 ha 31%

Landsdeel 2 50.518 woningen 39% 5.283 ha 53%

Landsdeel 3 34.514 woningen 26% 1.103 ha 11%

Landsdeel 4 13.822 woningen 11% 416 ha 4%

Totaal 130.670 woningen 100% 9.882 ha 100%

Fig.14 Totaal bosareaal
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Inspanningsverplichting achterhalen rechthebbenden

H+N+S B.V. heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbenden van de inhoud, waaronder tekst, 

geluid en/of beeld, van deze uitgave te achterhalen. Indien u (mede)rechthebbende bent op enige 

inhoud en voor het gebruik daarvan niet als (mede)rechthebbende bent genoemd of daarvoor geen 

toestemming hebt verleend waar die wel vereist was, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te 

nemen via mail@hnsland.nl.

Disclaimer ten aanzien van uitgaven

H+N+S B.V. heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van deze uitgave. H+N+S B.V. wijst echter 

iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden of onjuistheden ten aanzien van de 

inhoud van de uitgave. H+N+S B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de uitgave te wijzi-

gen zonder dit vooraf aan te kondigen. 

Levering van concepten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H+N+S B.V. is het niet toegestaan om enige 

door H+N+S B.V. geleverde concepten, waaronder concept uitgaven, openbaar te maken en/of te 

verveelvoudigen.



Buiting Advies BV
Kanaaldijk 96
6956 AX
Spankeren

advies@buiting.nl 

Roosemalen & Savelkoul
Boslaan 68 G
6741 KG 
Lunteren

info@roosemalen-en-savelkoul.eu

H+N+S 
Landschapsarchitecten
Soesterweg 300
3812 BH
Amersfoort

info@hnsland.nl


