
 

 
 

 
Eén hectare nieuw bos in Brabant kost 100.000 euro 
 
Eén hectare nieuw bos realiseren in Brabant kost gemiddeld zo’n 100.000 euro. Veel geld, 
maar waar bestaan die kosten uit? 
 
Een nieuw bos heeft grond nodig om (in) te kunnen groeien. Het aankopen en beschikbaar 
krijgen van de grond is veruit de grootste kostenpost bij het ontwikkelen van een nieuw bos. 
Grond is immers kostbaar in Brabant. Gemiddeld rekenen we met 70.000 euro per hectare 
(veelal landbouwwaarde). Soms lukt het om de grond iets goedkoper aan te kopen, soms 
moeten we er meer voor betalen. Groen Ontwikkelfonds Brabant koopt gronden op basis 
van taxatierapporten, opgesteld door twee onafhankelijke taxateurs. 
 
Verder moet plantmateriaal worden aangeschaft en moet de locatie geschikt worden 
gemaakt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het dempen van sloten, het verwijderen van 
drainage verwijderen en het plaatsen van een hek om te voorkomen dat reeën de jonge 
bomen kapot eten. Ook worden kosten gemaakt voor de planvorming, het aanvragen van 
vergunningen en, last but not least, het planten van de bomen.  
Na het planten van de bomen vraagt het beheer van het nieuwe bos, zeker in de eerste 
jaren, nog extra aandacht én dus geld. In die beginfase zijn de jonge bomen nog kwetsbaar 
voor bijvoorbeeld droogte en overwoekering. Als het bos eenmaal groeit en robuust is 
beheer nog maar beperkt nodig. Deze kosten bedragen samen zo’n 30.000 euro. 
 
Dat brengt de gemiddelde kosten voor een bos op 100.000 euro per hectare (10.000 m2). 
Dat is dus 10 euro voor 1m2 (1 vierkante meter). Jij kunt dus bijdragen aan een bos door 10 
euro te betalen voor iedere vierkante meter die je wilt doneren. 
 
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft van provincie Noord-Brabant budget gekregen om de 
helft van de kosten van nieuwe bossen te betalen. Daarom kunnen wij iedere vierkante 
meter burgerbos verdubbelen. Jouw 1 vierkante meter bos wordt daarmee dus 2 vierkante 
meter bos.  
 
Groen Ontwikkelfonds Brabant is economisch eigenaar van de grond waarop straks de 
Brabantse Burgerbossen staan. Bij een eventuele vervreemding in de toekomst wordt de 
duurzame instandhouding geborgd, zoals we dat overigens met alle nieuwe natuur in 
Brabant doen. 
Dat doen we door: 
- bij de notaris een Kwalitatieve Verplichting op de grond te vestigen (privaatrecht); 



- de natuurfunctie op te nemen in de provinciale verordening (Natuurnetwerk Brabant) en 
het bestemmingsplan (natuur). 
 
Heb je naar aanleiding van deze toelichting vragen, dan horen we die graag. Stuur een mail 
naar info@groenontwikkelfondsbrabant.nl en wij beantwoorden jouw vraag.  
Bij de realisatie van ons eerste Brabantse Burgerbos zullen we de kosten ervan publiceren op 
onze website. 
 
  


