
 

Red het Nederlandse bos! 

 
Achtergrondinformatie over het Nederlandse bosbeleid en de petitie ‘beter natuurbeleid’. 

 

Weet u dat: 
 

- Nederland slechts voor 10 %  begroeid is met bossen en dat het daarmee het bosarmste land is 
op het vasteland van Europa? 

- De oppervlakte bos in Nederland tussen 2013 en 2017 met tenminste  5000 ha (50 km²) is  
afgenomen en dat de ontbossing hier sneller gaat dan in het Amazone regenwoud?  

- Het tientallen jaren duurt voordat jonge aanplant is opgegroeid tot bos? 
- Slechts 6% van onze bossen ouder is dan 120 jaar? 
- Van het Nederlandse bos slechts 1% (2900 ha) beschermd is als bosreservaat en dat de rest  

van onze bossen naar believen kan worden gekapt? 
- De houtoogst in Nederland tussen 2014 en 2018 toegenomen is tot 3,3 miljoen m³ per jaar? 
- Driekwart van dit kostbare hout als houtsnippers wordt verstookt in energiecentrales onder het  

mom van duurzaamheid, maar in feite direct wordt omgezet in het broeikasgas CO2 dat bijdraagt  
aan de opwarming van de Aarde? 

- Bij het oogsten van hout nog veel meer broeikasgassen vrijkomen uit de bosbodem? 
- Overal in de Nederlandse bossen de houtoogst een spoor van vernielingen heeft nagelaten, 

van bossen als gatenkazen tot omvangrijke kapvlaktes waar zware machines de grond omploegen?  
- Door kaalkap een sterke achteruitgang plaatsvindt van allerlei dieren en planten die aan 

bossen gebonden zijn, zoals roofvogels, vleermuizen en honderden soorten paddenstoelen? 
- Houtoogst in Nederland een verliesgevende activiteit is en dat de vernietiging van bossen 

grotendeels gefinancierd wordt met overheidssubsidies, dat wel zeggen door ons, burgers? 
- Het ministerie van LNV een ‘nieuw’ bosbeleid voorstelt in de nota ‘Bos voor de toekomst’, waarin  

nog meer en sterker ingrijpen in bestaande bossen wordt aangekondigd? 
- Deze nota uitsluitend gemaakt is door belangengroepen van bosbouwers en boseigenaren zonder  

inspraak van onafhankelijke deskundigen en bosliefhebbers die zich terecht zorgen maken over het  
verlies van bossen? 

- De nota ‘Bos voor de toekomst’ vol staat met hele en halve onwaarheden? 
- Het nieuwe bosbeleid een puur technocratische benadering van bossen voorstaat waarbij geen enkel  

respect wordt getoond voor bestaand bos? 
- De bosbouwlobby het doet voorkomen alsof natuurwaarden en duurzaamheid van bossen belangrijk 

zijn, maar dat het in feite gaat om geld en een vrijbrief voor  houtkap en allerlei experimentele activiteiten? 
- Als gevolg daarvan de vernietiging van bestaand bos sterk wordt bevorderd en dat  bossen 

hun natuurlijke karakter grotendeels zullen verliezen? 
- Zelfs in natuurbossen kappen en andere ingrijpende maatregelen worden aangemoedigd? 
- Voor financiering van deze bosvernietiging 600 miljoen euro aan belastinggeld 

wordt gereserveerd? 
 
Zet je in om deze plannen te stoppen! Onderteken daarom direct de petitie op de website: 
 https://beternatuurbeleid.petities.nl/. 

 

Zegt het voort! 
Eef Arnolds 
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