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Motie 'Helderse bos-en bomenstrategie' 

MOTIE nr.: /'g 

datum raadsvergadering: 

2$-y-22l 
aangenomen /verworpen ,pr9" 
ingetrokken / aangehouden 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 25 mei 2021, gehoord de beraadslagingen; 

van mening zijnde dat 
• Den Helder een mooie gelede stad is waar bebouwing en groenstroken en -gebieden elkaar prachtig 

afwisselen; 
• onze stad niet alleen door de ligging aan zee maar ook door de aanwezigheid van een uitgebreid 

groenareaal aantrekkelijk is om er te wonen en te verblijven; 
• juist ook de aanwezigheid van bomen en bos daarbij niet alleen een extra aantrekkelijkheid vormt 

maar ook zeer bijdraagt -vanwege de CO2 opslag (CO2-fixatie)- aan een gezond en duurzaam 
leefklimaat; 

• een herplantingsplicht helaas vaak resulteert in een negatieve CO2-balans; 
• door de aanplant van extra bomen, bosschages en bos een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan 

de klimaatdoelstellingen; 
• bomen ook een positieve invloed hebben op persoonlijke gemoedstoestanden als rust, reflectie, 

rouwverwerking en inspiratie; 
• in het bijzonder een zogeheten herdenkingsbos een nieuwe mogelijkheid schept voor nabestaanden 

om geliefden te gedenken en in het land hiervoor al succesvolle initiatieven zijn gestart; 

overwegende dat: 
• er behoefte is aan uitbreiding van boom-, bosschage- of bosaanplant; 
• het huidige bos-, bosschage- en boom beheer herijkt moet worden op de nieuw gestelde doelen; 
• er behoefte aan het monitoren van de CO2-balans t.a.v. het bos- en bomenbeheer; 
• Den Helder gebaat is om bij de uitbreiding van het woningareaal hierbij ook ruimhartig boom-, 

bosschage- of bosaanplant mee te nemen; 
• gezien het landelijke en provinciale beleid 'De Bossenstrategie' onderzoek noodzakelijk is of binnen 

huidige groenarealen extra bomen aangeplant of bosschages aangelegd kunnen worden; 
• ook in Den Helder er hoogstwaarschijnlijk behoefte bestaat aan de aanplant van een herdenkingsbos; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. de raad een uitwerking te geven van de mogelijkheden voor het uitbreiden van het bos-en 

bomenareaal binnen de gemeentegrenzen en hier ook onze bewoners bij te betrekken; 
2. het beheer van de huidige bosarealen te toetsen aan de doelstellingen zoals verwoord in 'De 

bossenstrategie'; 
3. een voorstel te doen voor het invoeren van een monitor met betrekking tot een CO2-balans voor het 

bos-en bomenbeheer; 
4. een voorstel te doen over het inrichten van een herdenkingsbos met in het bijzonder de 

mogelijkheden daarvoor op het terrein van het Vogelasiel 'De Paddenstoel' te bezien; 
s. ten aanzien van de uitvoering van bovenstaande beslispunten een zodanige termijn te hanteren dat 

de raad zich erover kan uitspreken tijdens de behandeling van de begroting 2022 dit najaar; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting 

Herdenkingsbos 
Het verblijven in een bos verleent aan mensen veel meer dan alleen een recreatief genieten. Het bevordert 
in het bijzonder ook de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Recent is er een nieuw gebruik toegevoegd: 
het herdenkingsbos. Door het adopteren van een boom wordt aan nabestaanden de gelegenheid geboden 
om te gedenken, te koesteren, als aandenken of gewoon om een gemeente groener en klimaatbestendiger 
te maken. In Schagen bestaat er al enige jaren zo'n herdenkingsbos. In het bosrijke Wildrijk in Sint 
Maartenszee is een deel 'Het Bos der Omarming' ingericht als plek van nagedachtenis voor overleden 
kinderen. Een ander voorbeeld is een herdenkingsbos in de gemeente Meersen waar de inschrijvingen zeer 
voorspoedig verliepen en snel het maximale aantal van 300 bomen was bereikt. De verwachting is dat dit 
najaar met de aanplant van het bos kan worden begonnen. Het Herdenkingsbos wordt mede mogelijk 
gemaakt door het 1 Miljoenbomenbosplan van Provincie Limburg als uitvoering van de nationale 
bosse nstrategie. 

Nationale bossenstrategie 
Ook de provincie Noord Holland stimuleert de aanplant van bomen en bossen. In het Klimaatakkoord is 
afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. In deze Bossenstrategie geven zij 
aan wat het streefbeeld is voor het bos in Nederland tot 2030. Bos zal voor toekomstige generaties 
relevanter zijn dan ooit tevoren. Het bos is belangrijk voor het behalen van natuurdoelen en klimaatdoelen 
en de betekenis van bos voor mensen is groot. Bos vraagt om een langjarige koers, met voldoende ruimte 
voor toekomstige generaties om keuzes te kunnen maken. Met deze acties wordt bijgedragen aan gezonde, 
toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde bossen. Dit is de hoofdambitie. Daarvoor moet het 
bosareaal worden uitgebreid en de kwaliteit van het bos verbeterd. Verder is een toename van het aantal 
bomen buiten het bos nodig in het landelijk gebied en de stedelijke omgeving, als onderdeel van een 
gezonde, groene leefomgeving. Doel is om te komen tot een duurzamer gebruik van bos en bomen. De 
ambitie is om in 2030 10% meer bos te hebben gerealiseerd. 

Monitor CO2-balans 
Bossen en bomen vormen belangrijke onderdelen voor het behalen van de klimaatdoelen. CO2 is één van 
de belangrijkste broeikasgassen. Bomen halen CO2 uit de lucht en vormen die via fotosynthese om tot 
zuurstof en plantmateriaal. Bomen hebben in vergelijking met andere gewassen de grootste netto 
zuurstofproductie omdat bomen een groot deel van het CO2 omzetten in hout en wortels. De CO2-fixatie is 
dus veel groter in bossen dan in weiland of akkers. Zij kunnen daarom een deel van de CO2 uitstoot 
compenseren. Als echter oude bomen gekapt worden en bij herplanting slechts een beperkt aantal kleinere 
bomen wordt terug geplant zal de CO2-fixatie negatief zijn. Van belang is dus om bij de herplantplicht ook 
het effect op een zo te noemen CO2-balans mee te nemen. 

Op gemeentelijk niveau moet de bossenstrategie en de monitor CO2-balans nu tot uitvoering worden 
gebracht. Het is ook aan Den Helder om gegeven de mogelijkheden actief een concrete invulling te geven 
aan de door het Rijk en provincie aangegeven doelstellingen. 


