www.wnf.nl

www.panda.org

Wereld Natuur Fonds
Op onze vernieuwde
bosbouwsite www.knbv.nl
vindt u vele links naar
andere organisaties die iets
met bos of bosbouw te
maken hebben. Een
prominent voorbeeld
daarvan Is het Wereld
Natuur Fonds, een grote
internationale natuurbeschermingsorganisatie
met afdelingen en
projecten in tientallen
landen. Klik op het logo
voor een welkomstwoord
van hun voorzitter Hans
Wijers en klik door naar wat
ze doen en wie het doen.
Het Nederlandse WNF heeft
zich de afgelOpen tien jaar
flink ingespannen voor natuurontwikkeling in
eigen land (met acties als
Levende rivieren en Veters los!).
Daarnaast besteden ze veel aandacht aan bedreigde diersoorten. wetlands en klimaatverandering. Over al deze onderwerpen
is veel informatie op hun website
te vinden, rechtstreeks te benaderen vanaf de homepage
www.wnf.nl via het keuzemenu
speerpunten.
Maar bovenaan in het menu staat
terecht het speerpunt bossen,
WNF geeft daarover korte blokjes
met informatie die al naar gelang
de behoefte via verschillende
keuzemogelijkheden verder aangevuld kunnen worden, Ze gaan
onder andere in op het belang

duurzaam gebruik van bossen te
bevorderen. Ook hout en certificering worden niet vergeten.
Door vanaf de bossen pagina te
klikken op Nieuws en daarna op
Bossen archief bereikt u het
nieuwsarchief met onderaan een
item van 25 januari onder de titel
"Europese landen verwaarlozen
hun bossen". WNF heeft een
Europese Bossen Ranglijst gepresenteerd en roept naar aanleiding daarvan de EU landen op
meer aandacht te besteden aan

een goed bosbeleid.
Nederland komt op de 16' plaats
(van 19), samen met Engeland,
en heeft slechts 45 van de 100 te
behalen punten gekregen voor
zijn bosbeleid (de gemiddelde
score was 51). Ons land scoort
relatief laag omdat we geen natuurlijk bos meer hebben en het
meeste bos is aangeplant, deels
met uitheemse soorten. Bij de bescherming van bossen scoren
we wel relatief goed.
Dit alles roept natuurlijk de vraag
op hoe deze ranglijst tot stand is
gekomen (criteria, informatie) en
hoe de vergelijking op onderdelen tussen de Europese landen
uitpakt. Wie het allemaal eens wil
napluizen zou de scorekaart aan
het begin van het nieuwsbericht
moeten kunnen aanklikken, maar
dat werkte niet toen ik het probeerde.
Dat laatste lukte wel via de inter-
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nalionale WWF site www.panda,org door te klikken op de
campagne Living Planet en daarbinnen op de actie Forests for
Life. Daar ontvouwt zich een interessante site met vele keuzemogelijkheden, waaronder de
gezochte European Forest Scorecards 2000, Van alle Europese
landen kunt u de sterke en zwakke kanten opzoeken en deze vergelijken met elkaar en met de resultaten in 1998. Ook kunt u hier
het volledige Europese rapport
downloaden en de verantwoordelijke contactpersonen van
WWF International raadplegen.
Het rapport verdient zeker nadere studie en zou aanleiding moeten zijn voor een dialoog met het
Wereld Natuur Fonds over de
Nederlandse beleidsprestaties
op bosgebied. Wellicht kan onze
bosbouwvereniging KNBV hierin
het voortouw nemen? Zie ook het
vorige Cyberbos over de Amerikaanse zustervereniging SAF die
zelfbewust en actief positie kiest
in het maatschappelijk debat.
Kijkt u bij terugkeer op de Forests
for Life pagina eens naar de vele
mogelijkheden die zo'n website
biedt voor communicatie, promotie en bewustwording. Persberichten, beschrijvingen van acties ~'
..
en partners, foto- _ :_,
galerijen, publi"~i .
caties en
mogelijkheden om actief te participeren via
e-mail. Volgt u bijvoorbeeld eens

van bossen, de bedreigingen

daarvan en de activiteiten die
WNF samen met anderen onderneemt om het behoud en

NEDERLANDS BOSBOUWTIJDSCHRIFT 2000

55

de link naar de European Forest Hot Spots,
-.'
met een ruime selectie
van waardevolle en
•
• meestal
bedreigde
bosgebieden
verspreid
over
heel
Europa. Voor Nederland zijn de
Biesbosch en de Grensmaas geportretteerd als bedreigde gebieden die beter beschermd
zouden moeten worden. Zoiets
zouden we ook voor onze bosreservaten en A-locaties moeten
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doen, lijkt me. Van elk gebied
wordt informatie gegeven over
waarden, bedreigingen en toekomstperspectief, met een adres
voor nadere inlichtingen.
Zowel op de Nederlandse als op
de internationale WNF pagina's
kunt u via de menu's archieven
van nieuwsberichten en acties
over bossen raadplegen en vele
interessante links naar andere organisaties en sites volgen.
Voldoende voor enkele weekends inspiratie opdoen voor bosbouwers die natuurbeschermers

netwerken kunnen we nog veel
van deze professionele organisaties leren. Zie ook het WNF infor-

ook als bondgenoten zien. En
voor degenen die er ook doordeweeks aan herinnerd willen wor-

den zijn er mooie foto's, screensavers, wallpapers en andere
leuke dingen verkrijgbaar om de
computer thuis of op het werk
mee op te sieren. Op het gebied
van marketing, communicatie en
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