
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon : Joëlline Verloop  

Betreft : Ruimtelijke strategie Bos en bomen  

 

  Barendrecht, 9 juni 2022 

 

 
Geacht College, geachte leden van de Raad, 
 
Landelijk is de Bossenstrategie vastgesteld met een stevige ambitie voor uitbreiding van bos en bomen 
(37.000 ha extra bos in Nederland). Gezamenlijk kunnen we de Zuid-Hollandse natuur en het landschap 
te versterken door uitbreiding van bos en bomen. Graag brengen we u daarom bijgaande brieven van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland onder uw aandacht. 
 
Het Groeimodel Bos- en bomenbeleid van de provincie Zuid-Holland is opgezet aan de hand van drie 
pijlers. 
- Pijler 1. Bescherming bestaand bos 
- Pijler 2. Uitbreiding bos en bomen 
- Pijler 3. Vitaliteit bestaande bossen en bomen 
 
GS informeert partijen over de ontwikkelingen met betrekking tot genoemde pijlers. Ten aanzien van 
Pijler 2 is samen met gebiedspartners gewerkt aan een Ruimtelijke strategie Bos en bomen. Zij stelt voor 
om gezamenlijk met de Bosmakelaar aan de slag te gaan om in vulling te geven aan deze strategie. Op 
dit moment is de Bosmakelaar in gesprek binnen de gemeentes Barendrecht, Albrandswaard, Goeree en 
twee locaties in de Zuidplaspolder. De bedoeling is dat er de komende tijd gericht met meer concrete 
locaties aan de slag wordt gegaan. Uw college kan hiervoor contact opnemen met de bosmakelaar van 
de provincie Zuid-Holland. 
 
Naast inzet op de ontwikkeling van meer bomen en bos in Zuid-Holland is het waarborgen van het 
bestaande bos in Zuid-Holland, en daarmee de vitaliteit, van belang (Pijler 3). In het Programma Natuur 
is een aantal maatregelen benoemd om te investeren in vitaliteit van bos in Natura 2000 gebieden. 
Daarnaast werken de provincie Zuid-Holland, de (natuur- en) recreatieschappen in Zuid-Holland en 
Staatsbosbeheer samen om de vitaliteit en maatschappelijke baten van bestaand bos in 
recreatiegebieden in kaart te brengen om te kunnen bepalen of en welke maatregelen gewenst zijn. 
Daarbij worden tevens kansen voor uitbreiding van bosareaal in beeld gebracht. De rapportage hiervan, 
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inclusief een voorstel voor een uitvoeringsstrategie, wordt in het najaar van 2022 aangeboden aan het 
bestuur van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Wij zullen u te zijner tijd nader informeren.  
 
 
Hoogachtend, namens Het bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,  
 
 
Mw. J.H.J. Verloop 
Bestuurssecretaris 


