Noord-Brabants populierenhout voor 170.000 woningen tot 2050
Nederland bestaat voor ongeveer 10% uit bos, omgerekend ca. 360.000
hectare. Binnen Europa hebben alleen het Verenigd Koninkrijk, Ierland
en IJsland een lager percentage bosoppervlak. Omdat de bestaande
houtproductie voor andere doeleinden wordt gebruikt zullen er voor de
woningbouw nieuwe productiebossen aangeplant moeten worden.
Uit onderzoek1 blijkt dat er in potentie 25% bos bijgeplant zou kunnen
worden in Nederland. De totale omvang zou dan 450.000 hectare zijn.
Bijbehorend zal de houtproductie dan (1.425.000x1,25=) 1.780.000
m3 zijn. Van deze 90.000 hectare zal een groot gedeelte op de zandgronden van Noord-Brabant en Overijssel geplaatst moeten worden.
Deze extra 355.000 m3 hout voorziet landelijk in (355.000/20=) 17.750
woningen per jaar. Wanneer Noordoost-Brabant de ambitie uitspreekt
om 30% van deze productie op zich te nemen zullen er met 27.000
ha nieuwe aanplant 5.325 CLT-woningen per jaar gerealiseerd kunnen
worden. Noord-Brabant heeft op dit moment een totale oppervlakte
van 5.081 km² en een bosoppervlak van 752 km2. Dit is 20% van het
totale bosoppervlak in NL, en 14% van het totale oppervlak van N-Brabant2. Met de groei van 270 km2 bosareaal zal het bos procentueel met
36% toenemen en totaal op 1.020 km2 (20% van oppervlak N-Brabant)
uitkomen.2 Door deze groei zullen er tot 2050 (32x5.325=) landelijk
170.400 woningen gerealiseerd kunnen worden door hout uit de regio
Noord-Brabant.
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Actieplan bos en hout - Algemene vereniging inlands hout

http://edepot.wur.nl/394083
2

Bosareaal provincies - Compendium voor de leefomgeving

http://www.clo.nl/indicatoren/nl115904-areaal-bos-in-de-provincies

Lokale kringlopen
Belangrijk in dit proces is het zo hoogwaardig mogelijk gebruiken van
materialen op een zo klein mogelijke schaal om CO2 uitstoot te reduceren.
Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:
• Stimuleren gebruik van lokaal (populieren-)hout en aanplant
nieuwe bossen als alternatief voor import hout uit het buitenland,
waardoor transportwegen afnemen. Snelgroeiend hout zorgt voor
snelle beschikbaarheid;
• Verlagen CO2 footprint door nieuwe houttechnologieën met lange
levensduur in de bouw als alternatief voor beton en staal: CLT als
constructiehout
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1 Actuele houtproductie Noord-Brabant
NO-Brabant biedt ruimte voor uitbreiding Natuurnetwerk/Productiebos
Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Locaties
Bosaanplant en -herplant is tevens belangrijk voor behoud/versterking
cultuurhistorisch waardevolle populierenlandschap en Natuurnetwerk.
Voor het aanplanten kan gedacht worden aan de volgende locaties:
• In bestaande natuurgebieden, op graslandpercelen;
• Op huidige landbouwgronden, om te zetten naar natuur (inclusief
grondwaardedaling GOB);
• Op huidige landbouwgronden, met blijvend agrarische functie
(agroforestry) en bodemverbeterende functie;
• Lijnvormige elementen langs wegen en kanalen
Onderzoek lokale toepasbaarheid
Naast woningbouw is het ook relevant om onderzoek te doen naar
lokale toepasbaarheid in andere sectoren, hierbij wordt gedacht aan:
- Onderzoek naar toepasbaarheid populierenhout in bouwproject The
Dutch Mountains (sterkte materiaal)
- Onderzoek naar huidige aanbod (staande voorraad) populierenhout
op de zandgronden van Noord-Brabant en koppeling aan The Dutch
Mountains (en andere regionale bouwprojecten);
- Onderzoek naar mogelijkheden aanplant op geschikte gronden bij
Brabants Landschap (ook agroforestry) en meerwaarde voor natuur
(bodemverbeterende eigenschappen, structuurverbetering landschap)
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2 Uitbreiding productiebos NO-Brabant met populieren(136%) voor 170.000 CLT woningen in 2050
Binnen Natuurnetwerk en VAB-leegstandsgebieden met hoge prognose op basis van leegstandsprognose VAB-2030
Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
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