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1. Over deze brochure
Eekhoorntjes kijken, dennenappels zoeken
of de hond uitlaten. Dat kun je allemaal doen
in het bos. Ook kun je er rustig van de natuur
genieten en het ruikt er altijd heerlijk. Veel
mensen gaan graag in hun vrije tijd naar het
bos. Soms is het er dan ook een drukte van
belang als je er gaat wandelen.
In Nederland wordt het bos wel 200 miljoen
keer per jaar bezocht. Dat wil zeggen dat elke
Nederlander zo'n twaalf keer per jaar naar het
bos gaat. Maar helaas hebben we in Nederland
niet zoveel bos meer. Ongeveer tien procent
van de totale oppervlakte van ons land bestaat
uit bos. En daarmee hebben we het minste
bos van alle landen in Europa. De overheid,
boseigenaren, particulieren, en natuur-
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beschermingsorganisaties zetten zich dan
ook in voor het aanplanten van meer bomen.
Overigens is de overheid één van de belangrijkste boseigenaren in Nederland.
Er worden niet alleen bomen aangeplant,
ook wordt het bestaande bos beschermd.
Veel planten en dieren leven in het bos en we
willen dat deze planten- en diersoorten daar in
de toekomst ook nog kunnen leven. Maar het
bos heeft nog meer functies. Bomen helpen
bijvoorbeeld het broeikaseffect tegen te gaan.
In deze brochure lees je meer over wat het
ministerie van Landbouw, Natuurbeleid en
Visserij (LNV) doet voor onze bossen.
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2. Eerst wat geschiedenis
Vroeger: steeds minder bos
Het natuurlijke landschap van Nederland
bestaat grotendeels uit bos. Vroeger had ons
land dan ook heel veel bossen. En mensen
gebruikten deze bossen op verschillende
manieren. Om aan eten te komen verzamelden
ze bessen en jaagden ze op konijnen. Ze hadden hout nodig om huizen te bouwen (bouwmateriaal) en vuur te kunnen maken (brandstof). Daarom werden er bomen omgehakt.
Maar er kwamen meer mensen bij en deze
mensen hadden allemaal bos 'nodig'. Steeds
meer bosgrond werd omgezet in landbouwgrond. Bossen werden gekapt om plaats te
maken voor akkers en weilanden. In de
Middeleeuwen ontstonden er grote steden.
De mensen in die steden gebruikten veel brandstof en bouwmateriaal, daarom verdween het
bos in de omgeving van de steden snel. En ook
voor de scheepsbouw die aan het einde van de
Middeleeuwen opkwam, was steeds meer hout
nodig. Zo verdween ook het bos langs de kust.

Vroeger had ons
land veel bossen; er is

zandverstuivingen tegen te gaan (op de
Veluwe bijvoorbeeld). Zandverstuivingen zijn
vlaktes waar het zand door de wind verstuift.
Voor de aanleg van de nieuwe bossen en ook
voor het beheer ervan werd in 1899
Staatsbosbeheer opgericht.

De boswachter kan je alles vertellen over het bos.

De boswachter van Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is eigenaar van een derde
van alle bossen in Nederland. De meeste van
deze bossen staan open voor recreatie. Maar
soms moet er een stuk bos worden afgesloten
om de natuur haar gang te laten gaan. De
boswachter bepaalt of een stukje bos met
rust moet worden gelaten. Hij kijkt of de
bomen nog wel gezond zijn. En hij weet waar
bijvoorbeeld broedende vogels of zeldzame
planten leven in het bos.
Natuurlijk weet de boswachter veel van de
bomen, planten en dieren die in het bos leven.
Hij kan je bijvoorbeeld vertellen over soorten
eekhoorns en orchideeën. Eén van zijn taken
is het voorlichten van mensen die op bezoek
komen in het bos. De meeste boswachters
geven rondleidingen en lezingen.

veel bos gekapt.

Tenslotte was er in de achttiende eeuw in
Nederland vrijwel geen bos meer over.
Boscijfers
1900 – 3% van Nederland was bos
2000 – 10% van Nederland is bos

Het bos wordt belangrijk
Aan het einde van de negentiende eeuw
kwam er voor het eerst veel bos bij. In plaats
van alleen maar bomen te kappen, werden er
nieuwe bomen aangeplant. Een belangrijke
reden was de productie van hout voor bouwmateriaal en brandstof. Maar ook werden er
bomen geplant om werklozen aan het werk te
helpen (in Drenthe en Noord-Brabant) en
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Wetten en onderzoeken
In de twintigste eeuw is ons bosareaal,
dat is de totale oppervlakte bos, jaarlijks toegenomen. Niet alleen door het aanplanten
van nieuw bos. Maar ook door het ontstaan
van verschillende wetten, die bestaande bossen beschermen. In 1917 kwam de eerste wet:
de Nood Boschwet. Deze werd in 1962 omgezet in de Boswet, die nu nog van kracht is.
In de Boswet staat dat het aantal hectaren
bos in Nederland niet minder mag worden
(een hectare is ongeveer zo groot als twee
voetbalvelden). Als je een bos kapt, moet je
er voor zorgen dat er binnen drie jaar weer
groeiende boompjes staan. Alleen bij hoge
uitzondering mag het bos weer worden
gekapt voor andere doelen, bijvoorbeeld
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voor de aanleg van een weg. Maar dan moet
de hoeveelheid bos die is verdwenen elders
weer worden aangeplant.
Door de Boswet konden particuliere boseigenaren niet meer zomaar zelf beslissen wat
ze met hun bos wilden doen. De overheid
besloot daarom subsidies te verstrekken aan
boseigenaren voor het beheren van het bos.
Bijvoorbeeld voor het aanplanten van nieuwe
bomen of om het bos geschikt te maken voor
recreatie.
Daarnaast begon de overheid ook met het
geven van geld voor onderzoek. Onderzoek
om bomen te beschermen, bijvoorbeeld door
het voorkomen en behandelen van ziektes.
En onderzoek om te kijken hoe bomen reageren op milieuvervuiling en wat daar tegen
gedaan kan worden. Ook werden er steeds
natuurvriendelijkere technieken ontwikkeld
om hout te produceren en het bos te beheren.

Huidig beleid
De overheid ging zich in de loop van de
jaren steeds meer bezighouden met de bossen.
Het bosbeleid (plannen en regels voor het bos)
is nu een belangrijke taak van het ministerie
van LNV. Het huidige beleid staat in de nieuwe
nota: 'Natuur voor mensen, mensen voor
natuur'. De belangrijkste plannen voor bossen
zijn:
1 beschermen van het bos
2 zorgen dat het bos zo veel mogelijk functies
vervult en dat het aan de behoeften van
mensen tegemoet komt
3 aanplanten van nieuw bos
4 natuurlijker bos
In de volgende hoofdstukken lees je wat
er op deze gebieden in de praktijk gebeurt.

De overheid heeft plannen voor het bos.
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3. Beschermen van bos
De overheid beschermt de bossen. Het
ministerie van LNV wil voorkomen dat er bossen verdwijnen en probeert daarom te zorgen
voor goede omstandigheden voor bossen.
Die worden namelijk bedreigd door milieuvervuiling en versnippering (dit is het doorsnijden van bos, bijvoorbeeld voor de aanleg
van een spoorlijn).
Milieuvervuiling
Door fabrieken, auto's, elektriciteitscentrales en landbouwbedrijven worden schadelijke
stoffen, zoals ammoniak, stikstof en zwavel
uitgestoten. Deze stoffen komen in het milieu
terecht en dat leidt tot zure regen en overbemesting. Hierdoor raakt de samenstelling van
voedingsstoffen in de bodem uit balans. Dit is
niet goed voor de bomen. Want ze groeien
dan niet meer zo snel en ze worden zwakker.
Om te onderzoeken hoe het gaat met onze
bossen doet het ministerie van LNV regelmatig
een vitaliteitsonderzoek. Er wordt gekeken hoe
'vitaal', dus hoe gezond, het bos is.

tegen zure regen en overbemesting dan
andere. En meer variatie in boomsoorten en
in leeftijd van bomen, maakt een bos sterker.
Ook is het belangrijk dat een boomsoort op
de juiste bodem staat. Maar het belangrijkste
blijft toch dat de oorzaken van milieuvervuiling worden aangepakt.
Broeikaseffect
Je hebt vast wel eens van het broeikaseffect
gehoord. Door de verbranding van fossiele
brandstoffen (zoals olie) komt er teveel kooldioxide in de lucht terecht. Hierdoor wordt
de aarde 'warmer'. Als gevolg van het broeikaseffect zou het klimaat - en daardoor het bos
- kunnen veranderen. Ook komt er door het
broeikaseffect op sommige plaatsen minder,
maar op andere plaatsen meer, ozon in de
lucht. Als er veel ozon in de lucht zit, is dat
slecht voor de bomen. Ze groeien langzamer
en het kan leiden tot schade aan de bladeren.

Maatregelen
Aan de hand van dit onderzoek beslist het
ministerie van LNV of er maatregelen moeten
worden genomen. Om zure regen en overbemesting tegen te gaan, stelt het ministerie van
LNV bijvoorbeeld regels aan hoeveel mest de
landbouw mag produceren. Ook probeert de
overheid door regels de luchtverontreiniging
tegen te gaan. Daarnaast verspreidt het
ministerie kennis en geeft subsidies om de
bossen te herstellen.
Bossen kun je bijvoorbeeld herstellen door
voedingsstoffen in de bodem in te brengen.
Of door de juiste boomsoorten aan te planten
en te zorgen voor variatie in het bos.
Sommige bomen zijn namelijk beter bestand

Beter bos
Nieuwe bossen werden aanvankelijk vooral
aangeplant op voedselarme gronden.
Gronden die niet zo geschikt waren voor de
landbouw. Je begrijpt dat de bomen het hier
ook niet altijd even goed deden. Ook werden
vroeger meestal pionierboomsoorten aangeplant, bijvoorbeeld de grove den en de berk.
Deze pionierboomsoorten konden toch groeien op die arme grond. Dus zo had je redelijk
snel een groot bos. Vaak werden alleen
bomen van dezelfde leeftijd in één bos neergezet. En daardoor is een bos kwetsbaar. De
bomen raken namelijk makkelijk beschadigd,
bijvoorbeeld door een storm.
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In de hele wereld, ook in Nederland, verdwijnt bos.

Door veel onderzoek weten we nu dat je een
bos zo moet beheren dat het uiteindelijk
bestaat uit verschillende soorten bomen met
verschillende leeftijden. Gelukkig houden
boseigenaren hier tegenwoordig veel rekening mee. Ook worden steeds meer bossen
op voedselrijke gronden aangeplant.
Bijvoorbeeld bij de grootschalige bosaanleg
in Flevoland en de - tot voor kort bosarme provincies Groningen, Friesland en ZuidHolland. Dus onze bossen worden steeds
'beter'.
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Verminderen van het broeikaseffect
In de hele wereld verdwijnt steeds meer
bos, dit wordt ontbossing genoemd. De ontbossing draagt ook bij aan het broeikaseffect.
Want bomen nemen het schadelijke kooldioxide in zich op. Door meer bomen aan te
planten kun je dus helpen het broeikaseffect
te verminderen. Het aanplanten van meer bos
is daarom goed voor het milieu.
De overheid probeert het broeikaseffect te
verminderen door het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen (zoals windenergie
en zonne-energie) te stimuleren. Maar ook
door het gebruik van sommige schadelijke
stoffen te verbieden. Zo is CFK - een stof die
onder andere in koelkasten en spuitbussen
met haarlak werd gebruikt - al geruime tijd
verboden. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor het beleid van dit soort schadelijke stoffen. Daarnaast legt het ministerie van
LNV meer bossen aan om het broeikaseffect
tegen te gaan.
Vernietiging en versnippering
Nog steeds verdwijnt er bos in Nederland.
Om plaats te maken voor woningen en
bedrijven. Maar het is erg zonde om bestaand
bos te kappen. Want hoe ouder het bos is,
hoe gevarieerder en dus hoe sterker het is. En
als je een nieuw bos aanplant duurt het lang
- twintig tot dertig jaar - voordat je weer een
beetje bos hebt. Ook worden de bossen in
Nederland 'uit elkaar getrokken'. Door ver-

Door natuurgebieden en bossen
te verbinden, hebben planten en
dieren een groter leefgebied.
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snippering is het bos niet meer één geheel,
maar heb je hier een stukje bos en daar een
stukje bos. Zo wordt het bos zwakker en het
leefgebied van de planten en dieren kleiner.
De overheid vindt dat er in principe geen
bos meer mag verdwijnen, tenzij het maatschappelijk van groot belang is. En áls je bos
kapt moet je ergens anders een nieuw bos
van dezelfde grootte aanplanten. Ook is de
overheid bezig om natuurgebieden - dus ook
bossen - weer met elkaar te verbinden, zodat
bossen sterker worden en de planten en dieren
weer een groter leefgebied krijgen.

Eén groot natuurgebied
Natuurbeschermingsorganisaties en de overheid willen dat natuurgebieden met elkaar
verbonden worden. Daardoor ontstaat er een
groter leefgebied voor planten en dieren.
Sommige dieren, bijvoorbeeld de boomkikker,
hebben dit nodig om te overleven. En het
leidt tot meer variatie waardoor de natuur
gezonder en sterker wordt.
Er bestaat een naam voor het plan om alle
natuurgebieden met elkaar te verbinden, de
'Ecologische Hoofdstructuur'. Je kunt dit zien
als een soort wegennet voor planten en dieren.
Als onderdeel van dit plan worden onder
andere nieuwe bossen aangeplant en versnipperde bossen weer met elkaar verbonden.
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4. Zoveel mogelijk functies
Hoe meer functies een bos heeft, hoe
belangrijker het bos is voor de maatschappij.
Het is bijvoorbeeld goed als je een bos kunt
gebruiken voor recreatie én voor de houtproductie. Terwijl je tegelijkertijd de natuur toch
zo veel mogelijk zijn gang laat gaan. Het
ministerie van LNV wil alle functies dan ook
zo veel mogelijk combineren. Tot nu toe lukt
dat goed, hoewel er altijd functies zijn die
niet samen gaan. Bijvoorbeeld recreatie in
een kwetsbaar natuurgebied.

De functies van het bos
* recreatie
* natuurgebied waar (zeldzame) planten en
dieren en leven
* mooi landschap
* goed voor het milieu
* houtproductie

belang. Reden voor de overheid om de houtproductie in Nederland te stimuleren.
Een andere reden: houtproductie is erg
milieuvriendelijk. Want als je een boompje
plant, groeit het bijna vanzelf. Je hebt bijvoorbeeld geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen
nodig. En je kunt hout recyclen, dus na gebruik
weer voor iets anders gebruiken. Je kent het
vast wel: oud papier wordt opgehaald of in
een papierbak verzameld. Dan gaat het naar
een fabriek die van dat papier weer kartonnen
dozen maakt. Bovendien is hout als afval niet
schadelijk voor het milieu. Maar de groeiende
vraag naar hout mag natuurlijk niet leiden tot
het verdwijnen van bos. Daarom worden er
voor de houtproductie vaak extra bossen aangeplant.

Recreatie
Veel Nederlanders zijn graag in de natuur.
Om te wandelen, om naar de vogels te kijken
en om frisse lucht op te snuiven. En het liefst
zijn we in het bos. Het bos staat op de eerste
plaats in de natuur-topvijf. Op de tweede plaats
staan zee, strand en duinen en op derde
plaats komen meren en plassen. Het bos als
recreatiegebied is dus heel belangrijk. En
vooral rondom de grote steden, zoals in de
Randstad, is er behoefte aan meer bos.
Het ministerie van LNV probeert zoveel
mogelijk bossen geschikt te maken voor
recreatie. Boseigenaren kunnen voor de
openstelling van hun bos een beloning krijgen.
De functie recreatie gaat goed samen met de
andere functies, maar niet altijd met de functie
natuur. Sommige natuurgebieden moeten echt
met rust worden gelaten en dat betekent geen
recreatie. Al met al is ongeveer tachtig procent
van onze bossen opengesteld voor recreatie.
Houtproductie
Van al het hout dat in Nederland gebruikt
wordt, komt ongeveer tien procent uit
Nederland zelf. Er is een hele bedrijfstak die
zich richt op de productie van hout. Dit is de
bos- en houtsector. In deze sector werken niet
alleen boseigenaren die de bossen beheren,
maar ook bedrijven die hout kopen van deze
boseigenaren. Die bedrijven verwerken het
hout daarna tot bijvoorbeeld meubels of
papier. En dan heb je nog handelaren die de
meubels doorverkopen aan winkels. Kortom:
er werken heel wat mensen in de bos- en
houtsector en dus is de sector van economisch
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Productiebos.

Tropisch hout
In andere landen worden bossen nog steeds
op grote schaal gekapt, zonder dat er nieuwe
bossen voor in de plaats komen. Bijvoorbeeld
de tropische regenwouden in Azië en Afrika.
Het hout uit deze bossen wordt verkocht over
de hele wereld, ook in Nederland. We moeten
voorkomen dat deze regenwouden verdwijnen.
Onder andere omdat deze ontbossing het
broeikaseffect versterkt. De Nederlandse overheid maakt zich hierover veel zorgen. De
Nederlandse overheid zet zich in om de ontbossing in andere landen tegen te gaan.
Als je niet mee wilt werken aan de ontbossing
van tropische regenwouden kun je hout
kopen met een keurmerk. Milieu- en mensenrechtenorganisaties hebben samen met
bedrijven in de houtsector keurmerken ontwikkeld, bijvoorbeeld Keurhout.
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Bomen produceren
zuurstof.

Landschap en natuur
In Nederland vormen bossen een mooie
afwisseling in het anders zeer vlakke landschap. Ook is het bos een natuurgebied waar
planten en dieren leven. Ongeveer twintig
procent van de bossen wordt aangemerkt als
belangrijk natuurgebied. En deze natuurgebieden worden goed beschermd. Want sommige planten en dieren, die afhankelijk zijn
van het bos, dreigen anders te verdwijnen.
Bossen worden met elkaar verbonden,
zodat planten en dieren een groter leefgebied
hebben. En bossen die bijvoorbeeld bestemd
zijn voor recreatie en bosbouw worden 'verbeterd'. Dit kan door een bos zo natuurlijk
mogelijk te laten zijn. Dus een bos met veel
variatie, veel boomsoorten en met bomen
van verschillende leeftijden. Belangrijk is: laat
omgevallen dode bomen gewoon liggen.
Vroeger werden dode bomen weggehaald,
omdat de mensen het niet netjes vonden.
Maar dode bomen zijn juist een belangrijke
voedingsbodem voor andere bomen en ook
voor planten en dieren.

Milieu
Bomen zijn goed voor het milieu. Want
bomen houden kooldioxide vast. We produceren met zijn allen te veel kooldioxide, en
dit draagt bij aan het broeikaseffect. Meer
bossen aanleggen kan dus het broeikaseffect
tegengaan. Om deze reden worden er in
Nederland en in andere landen meer bossen
aangeplant.
Het aanplanten van bos heeft nog meer
positieve gevolgen. Bomen produceren zuurstof. En bomen kunnen geluidsoverlast verminderen. En zoals je al hebt kunnen lezen zijn
bossen een 'schone' vorm van grondgebruik,
want ze hebben geen mest of bestrijdingsmiddelen nodig (veel landbouwgewassen
hebben deze middelen wel nodig). Omdat het
bos schoon is draagt het bij aan de bescherming van het grondwater. Ook houden bomen
water vast en zuiveren dit water.
Zoals je ziet hebben bomen alleen maar
goede eigenschappen. Ook voor het milieu
geldt: hoe meer bos, hoe beter. Daarbij maakt
het niet uit of het een tijdelijk bos is, of dat
het bos bestemd is voor recreatie of natuur.

Bosreservaten en waardevolle bosgemeenschappen
De bossen in Nederland worden op verschillende manieren beheerd. Zo zijn er 243 waardevolle bosgemeenschappen. Deze bosgemeenschappen worden met extra zorg
beheerd, want instandhouding van dit bos is
heel belangrijk. Bijvoorbeeld omdat het nog
heel erg lijkt op het oorspronkelijke
Nederlandse bos. Of omdat er unieke planten- en diersoorten leven.
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Verder zijn er 60 bosreservaten in Nederland,
waar juist helemaal niets aan beheer wordt
gedaan. Want in bosreservaten kijken onderzoekers hoe bos zich op een natuurlijke
manier ontwikkelt. Dit is belangrijk om meer
kennis over bossen op te doen. Maar ook om
te experimenteren met een natuurlijker bosbeheer, waarmee wellicht ook kosten kunnen
worden bespaard.
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5. Het aanplanten van meer bomen
Het is je nu wel duidelijk geworden dat er
meer bomen moeten komen. Want mensen
willen meer bos voor recreatie. Dieren en
planten hebben meer ruimte nodig om te
leven. En hoe meer bomen er zijn, hoe beter
het is voor het milieu. De vraag is dan ook
niet of er meer bos bij moet komen, maar wie
dat bos aanlegt en waar.
Wie plant de bomen?
Er zijn verschillende organisaties die bos
aanleggen. Van oudsher is dit een belangrijke
taak van het ministerie van LNV. Maar de
rijksoverheid wil de verantwoording meer
verleggen naar de mensen die er direct mee
te maken hebben. Naar de gemeenten en
provincies. Naar landbouwers, boseigenaren
en naar gewone mensen, zoals jij bijvoorbeeld.
Om te stimuleren dat andere organisaties
bomen gaan aanplanten, geeft de rijksoverheid voorlichting en subsidies. Ook zijn er
regels voor. Voor elke nieuwbouwwijk die
gebouwd wordt, moet bijvoorbeeld een vast
percentage bomen worden aangeplant. Dus
projectontwikkelaars en architecten moeten
hiermee rekening houden als zij een nieuwe
wijk ontwerpen. De gemeenten moeten er op

Nieuw aangeplant bos.
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toezien dat er inderdaad genoeg bomen bij
komen.
Waar komen de bomen?
De nieuwe bossen worden niet zomaar
ergens aangeplant. Er zijn plannen gemaakt
waarin staat waar ze gaan komen. In de
Randstad wordt bijvoorbeeld bos aangelegd
voor recreatie. En zoals je al hebt kunnen
lezen, gaat het aanplanten van bomen samen
met het bouwen van woningen. Ook op het
platteland komen er bomen bij. Want boeren
kunnen subsidies krijgen voor het aanplanten
van bos. Zo wordt landbouwgrond weer
omgezet in bosgrond.

Spontaan bos
Er komen niet alleen bomen bij doordat mensen zaadjes in de grond stoppen of jonge
boompjes aanplanten. Nieuwe boompjes
komen ook vanzelf op. Want als je een bos
met rust laat (bijvoorbeeld in bosreservaten),
groeien op de open plekken nieuwe bomen.
Dat komt omdat andere bomen in het bos hun
zaad verspreiden. Dit noemen we spontaan
bos.

Het belang van bos
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6. Natuur voor mensen, mensen voor natuur
In 2000 verscheen de nota Natuur voor
mensen, mensen voor natuur. Hierin staat beschreven hoe het bos moet worden beheerd.
Het bosbeheer is een onderdeel van het
natuurbeheer. Aan de titel kun je al zien dat
het beleid niet alleen over bos gaat, maar over
alle soorten natuurgebieden. Dus ook bijvoorbeeld over kustgebieden en weidegebieden.
Beleid in de toekomst
Het bosbeleid valt dus samen met het
algemene natuurbeleid. Naast het ministerie
van LNV werken onder andere ook de
ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en Verkeer en
Waterstaat mee aan dit beleid. Samen hebben
de ministeries plannen gemaakt om meer
natuur in Nederland te creëren en de bestaande natuur te verbeteren.
In de toekomst wil de overheid de natuur
meer zijn gang laten gaan. Zodat er meer
variatie in de natuur komt en dat het gezonder
wordt. Verder is belangrijk dat er nog meer
bos zal komen rondom de grote steden. De
rijksoverheid zal de plannen niet allemaal zelf
gaan uitvoeren. De uitvoering wordt overgedragen aan boseigenaren en provincies en
gemeenten. Bos en natuur zijn namelijk voor
gemeenten ook van economisch belang.
Mensen wonen en werken graag vlakbij het
bos. Een bos heeft zo een gunstige invloed
op de prijzen van de huizen in de buurt. En
ook steeds meer bedrijven willen zich in een
groene en bosrijke omgeving vestigen.
Meer natuur in de Randstad
Mensen in de Randstad willen graag natuur
vlakbij. Er bestond hiervoor al een plan, maar
dit plan wordt nu sneller uitgevoerd. En er
komt nog meer groen bij dan eerder de bedoeling was. Namelijk 10.000 hectaren extra. Tot

Nederlanders zijn het liefst
in het bos.
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het jaar 2020 wordt er in totaal 25.000 hectaren
nieuw groen in de Randstad aangelegd.
Verder moeten gemeenten gaan nadenken
over hoe ze bestaande natuur beter toegankelijk en bereikbaar kunnen maken. Samen met
de overheid maken ze dan plannen om de
natuur in en rond de stad te verbeteren. En
als er nieuwe huizen gebouwd worden, moet
er ook meteen meer groen worden aangelegd.
Betere natuur op het platteland
Doordat veel grond in Nederland voor de
landbouw wordt gebruikt, is er weinig variatie
in de natuur op het platteland. Hier wil de
overheid iets aan doen. Landbouw en natuur
moeten beter samengaan. Om dit te stimuleren
stelt de overheid boeren meer subsidies
beschikbaar als ze aan landschaps- en natuurbeheer en aan recreatie gaan doen.
De toekomst van het bos
Het Nederlandse bos wordt nog steeds
bedreigd door milieuvervuiling en moet nog
steeds plaatsmaken voor nieuwbouw. Maar
er wordt wel hard gewerkt om de natuur in
Nederland - en dus ook het bos - te beschermen
en te vergroten. Niet alleen door de overheid,
maar ook door de houtsector, door natuurbeschermingsorganisaties en door particulieren.
In de rest van de wereld moet er ook nog
heel wat gebeuren om de ontbossing en
milieuvervuiling tegen te gaan. Het is belangrijk dat we de bossen in andere landen
beschermen. Daarom zet het ministerie van
LNV zich hier ook op internationaal niveau
voor in. Een voorbeeld hiervan is de
Internationale Tropisch Hout Overeenkomst
(ITHO), waarin afspraken worden gemaakt
over de handel in tropisch hout uit duurzaam
beheerde bossen.
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Meer informatie
Organisaties
Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl
Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl
De Landschappen
www.landschappen.nl
Probos
www.probos.net
Alterra
www.alterra-ur.nl
KNBV
www.knbv.nl
Natuurpagina
natuur.pagina.nl
Bosschap
www.bosschap.nl
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Bosinfo
www.bosinfo.nl
Unie van Bosgroepen
www.bosgroepen.nl

Ambtelijke stukken
Natuur voor mensen, mensen voor natuur
www.minlnv.nl/nbl21/
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