
4 november 2020 

Geachte dames en heren politici van het Europees Parlement, 

Het gaat niet goed in Nederland met de natuur, er vindt ontbossing 

plaats!  Daar waar Natura2000 voorschrijft “beschermen” wordt door 

Nederland waardevolle natuur vernietigd. De Vogelrichtlijn is zelfs tot nu toe 

nog steeds niet geïmplementeerd! Er wordt groot misbruik gemaakt onder de 

terreinbeheerders en de hogere overheden van de kreet het “MOET” van 

Europa. Dit terwijl Europa helemaal geen boskap voorschrijft om plaats te 

maken voor wensnatuur. Nederland doet niets anders dan de eigen EHS/NNN 

doelen bovenop die van Natura2000 te zetten en dit als een “verplichting” te 

verkondigen. Omdat de “wens” natuur veel subsidie oplevert, worden er 

doodleuk mogelijkheden gecreëerd en worden genadeloos prachtige 

natuurgebieden met een rijkdom aan biodiversiteit, opgeofferd voor dit 

wensdenken. De daarbij behorende en  “bestelde” fauna wordt met 

terugwerkende kracht een beschermde status gegeven en gaat ten koste van 

het leven van de aanwezige dieren. 

Dat er inmiddels voorbeelden te over zijn dat wensnatuur niet overal haalbaar 

is en inmiddels prachtige bossen zijn verruild  voor ruw grasland met veel 

pijpenstrootje omdat er teveel stikstof blijft komen, mag niet baten, men kapt 

lustig door. De burgers hebben hier meer dan genoeg van, maar worden 

steevast niet gehoord. Vanaf het begin al niet, want aan de verplichte 

samenspraak die N2000 als voorwaarde stelt is, door het gehele land heen, 

niet  voldaan. Er zijn allerlei slimme trucs uitgehaald om zoveel mogelijk om de 

burger heen te kunnen. Het PAS was er ook zo eentje, een juridisch dicht 

getimmerd rapport waar geen bezwaar tegen mogelijk was en het betrof vooral 

de plannen die zgn uit naam van N2000 uitgevoerd moesten worden.  

Wij hebben zoveel mogelijk informatie bijeen gebracht binnen een Centrale 

Kennisbank die op onze website is te lezen.  

Onderstaande brief is naar de Cie LNV van de Tweede Kamer gestuurd, aan alle 

Provincies, hun Commissaris van de Koning en hun Gedeputeerden. De 50 

organisaties van het LNBBB hebben dit vervolgens naar zoveel mogelijk 

Gemeenten verstuurd.  

Gaat u voor ons het verschil maken? 

 

Vriendelijke groet Joke Volkers,  

Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming 



 

 


