Huidige Bossenstrategie doodsteek voor bestaande bos-ecosystemen
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Geacht Commissielid,
Het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming doet u bij deze de link
naar haar website toekomen. U kunt deze vinden op:

www.bos-en-bomenbescherming.nl
(Mocht u op Japanse tekens stuiten of de zin zien staan dat deze website gehackt is, gebruik
dan: https://bos-en-bomenbescherming.nl )

Dit is geen gewone website; het is een centrale Kennisbank, van de burgers
maar ook door de burgers. Deze website bevat een schat aan informatie, die
een duidelijk overzicht geeft van de stand van zaken met betrekking tot de
huidige staat van de bossen en bomen in Nederland, en de schokkende
consequenties van het huidige bossen- en bomenbeleid en het hedendaags
beheer.
Onze website is al aangevallen en gehackt geweest. We kunnen dat niet anders
beschouwen als een groot compliment voor ons uitgebreide werk.
Met de komende verkiezingen, waaraan wij via alle Social Media veel aandacht
zullen besteden, is het ons inziens van zeer groot belang voor u om kennis te
nemen van de inhoud van onze kennisbank c.q. website, zodat u ook zelf kunt
nagaan wat er mis is in de huidige Bossenstrategie en het huidige natuurbeleid.
Bovendien wil de minister een 0,5 ha reguliere kaalkap toestaan; hetgeen juist
zeer schadelijk is voor de bossen en het leven in de bossen: Vele nesten van
vogels worden ineens zichtbaar en zijn hiermee gemakkelijke prooi voor
predatoren, maar ook de bodem, het bodemleven, de biodiversiteit, en
daarmee het gehele bosecosysteem wordt met deze ingrepen vernietigd! De
kringloop van de natuur is voor decennia lang verbroken.
De grootste directe schade wordt echter aangericht door het stug blijven
volharden in de zgn. Natura 2000 mythe dat er bossen gekapt moeten worden
voor schrale heide en zandgronden (een ooit door toedoen van de mens
gecreëerd landschap en dus helemaal niet origineel. (Bron: Hugo Matthijssen.)

De toezegging van herplant en het “ruimhartig compenseren van de
bossenkap” is niets meer dan een zoethoudertje, want Nieuw bos aanleggen op
nog door de provincies te verkrijgen land van een ander is de wereld op zijn
kop en ronduit minachting voor veel bezochte bestaande natuurgebieden.
Laten we wijs zijn en behoud voor vernieuwing laten gaan.
Wij spreken hierbij ons vertrouwen uit in u, dat u als onze integere
volksvertegenwoordigers het huidige voorstel voor de Bossenstrategie in deze
vorm daarom zult tegenhouden, omdat hierin nl. die cruciale onderdelen
ontbreken welke juist zouden moeten leiden naar een werkelijk verantwoord
en duurzaam natuurbeleid.
Pas wanneer deze onderdelen zorgvuldig zijn getoetst en toegevoegd, kan er
sprake zijn van een adequate en duurzame Bossenstrategie waarmee de natuur
werkelijk is gediend voor nu en ook voor de toekomst in deze tijden van
klimaatverandering.
Wanneer u hieraan bijdraagt dient u daarmee tevens de burger; want wij allen
hebben de bossen nodig voor ons welzijn en onze gezondheid.
In dit gehele debat wordt tot nu toe helaas vergeten dat onze bossen nota
bene zorgen voor de zeer noodzakelijke CO2 opslag, maar ook filtering voor
fijnstof en tevens onze grootste zuurstofleveranciers zijn!
Met dank en vriendelijke groet,
Marjan Houpt, Bomenstichting Achterhoek
Mieke Vodegel, Stichting De Woudreus
Joke Volkers, Stichting ter Behoud van het Schoorlse- en NoordKennemerduingebied
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