Bosbouwkennis ontbreekt in Bossenstrategie
Geachte leden van de Commissie LNV,
Ons Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming wil onder uw aandacht brengen dat
de huidige acties van diverse partijen m.b.t. de Bossenstrategie niet de hele lading dekt. Wij
zijn reuze blij dat het slechte plan van de Minister om de 0.5 hectare kaalkap te
standaardiseren veel weerstand oproept. Maar de kaalkap van 0.5 hectare is niet het hele
verhaal en alleen dit onderdeel oplossen geeft nog geen goede bosbouw.
Aan de huidige tekst van de bossenstrategie ligt geen behoorlijke analyse van de
bostoestand ten grondslag. Met name de afname van het bosareaal en de dunningstoestand, inclusief de verjongingstoestand , zijn niet op hun bosbouwkundige merites
gewaardeerd. Er bestaat geen gemeenschappelijk gedragen inzicht in de mate waarin
voorraad en groei van de bossen kunnen voldoen aan eisen van toekomstige kwaliteiten van
het bos ( gezond, opslagvermogen CO2 in verband met klimaateisen, biodiversiteit
gekoppeld aan bosontwikkeling en potenties voor de houtverzorging).
Bovendien zijn oppervlakte en kwaliteit van overgebleven bos onder druk gekomen door de
richtlijnen, die verbonden zijn aan Natura 2000. Natura 2000 heeft het beheer van bossen
voor de hiervoor genoemde kwaliteiten niet bevorderd. Er dient eerst een onafhankelijke
evaluatie te komen van Natura 2000 met betrekking tot die kwaliteiten.
Het landelijk netwerk is nog niet voldoende gehoord om een volwaardige bijdrage te
leveren aan de afwegingen die ten grondslag liggen om ons toekomstige bos in al zijn
kwaliteiten te verbeteren en ook om draagvlak te scheppen onder bezorgde burgers. Wij zijn
daarvoor nog in overleg met de projectleiders van de Bossenstrategie.
De discussie dreigt nu te gaan over details van voorschriften en maatregelen zonder dat het
feitelijke doel (behoud van gezonde bossen voor nu en de toekomst) goed is gedefinieerd.
Er is dus geen referentie waarmee verschillende belangen nu al kunnen worden
meegenomen.
Het landelijk netwerk verzoekt pas op de plaats te maken totdat alle betrokkenen hun
zienswijze hebben kunnen geven op de analyses van de bostoestand ( landelijke
bosinventarisatie) en de analyses van de bereikte positieve en negatieve resultaten met
Natura 2000 omvormingen van bos.
De Bossenstrategie dient het accent letterlijk op Bos te leggen en een strategie uit te rollen
voor behoud en bescherming van de bossen als geheel ecosysteem. Dit ontbreekt in de
huidige Bossenstrategie terwijl dit er wel in hoort.
Wij vertegenwoordigen een grote groep boze burgers. We zijn nog in overleg, dus onze
vraag aan u is om te zorgen dat Bossenstrategie nog geen gesloten boek wordt.
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