Bos en Hout Berichten
NEDERLAND VERENIGT ZICH IN
BINNENLANDS BOSAKKOORD
Op 22 mei ondertekenden drie ministeries, vier provincies en een zestiental organisaties voor bos,
milieu, natuur, hout, recreatie en landschap in de Balzaal van de Raad van State het Nederlands Bos
Akkoord (NBA). Een unieke gebeurtenis, omdat organisaties met zeer verschillende doelstellingen
hiermee een gemeenschappelijk uitgangspunt voor duurzaam bosbeheer onderschreven.
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gemeenschappelijke doelen voor meer-,
beter - en duurzamer bos. Bundeling van
krachten is volgens Van Aartsen een
belangrijke voorwaarde om bosbeleid te
realiseren. Het landbouwdepartement zal
via regelgeving en het inzetten van haar
instrumentarium ondersteuning bieden.
Speciale aandacht krijgen het verbeteren
van de kwaliteit van het bestaande bos en
daadwerkel ijke bosuitbreiding,
bijvoorbeeld door de opbrengsten van de
verkoop van CO 2-certificaten te
bestemmen voor bosaanleg. De minister

Het Bos Akkoord is een initiatief van
Stichting ProBos, die tot taak heeft om het
draagvlak voor duurzame bosontwikkeling
door communicatie te versterken.
Met de officiële ondertekening treedt
Nederland als eerste Europese land in.de
voetsporen van Canada, dat in 1992 een
Bosakkoord in het leven riep.
Ondertekening van het NBA is geen
vrijblijvend gebaar. Iedere organisatie die
participeert verplicht zich om in eigen
beleid en optreden het gemeenschappelijke
belang ofwel de multifunctionaliteit van het
bos te respecteren.
HET NEDERLANDSE BOSAKKOORD
Het Nederlands Bos Akkoord bestaat uit
vier delen. Het eerste deel "Onze bossen"
beschrijft de betekenis van de bossen voor
de vijf functies: natuur, landschap,
recreatie, houtvoorziening en milieu.
In het tweede deel "Onze visie" is de
opdracht van duurzaam bosbeheer in een
aantal uitgangspunten vastgelegd.
Het derde deel "Onze actie" bevat twaalf
concrete actiepunten voor het komende
decennium. Aan deze actielijst voegen de
ondertekenaars het voornemen toe, een
certificeri ngssysteem te gaan ontwi kkelen,
waarin duurzaam bosbeheer het
toetsingscriterium is.
De verantwoordelijke ministers hebben het
vierde deel "Ons beleid" getekend. Daarin
karakteriseren zij het Nederlands Bos
Akkoord als een extra dimensie aan het
beleid voor bos, houtvoorziening en milieu.

De verschillende sprekers in de Balzaal
waren enthousiast over het Nederlandse
initiatief.
Ministerie LNV
LNV-minister Van Aartsen noemde het
verheugend dat partijen met uiteenlopende
belangen elkaar gevonden hebben op
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Voorzitter Van Aardenne tekent voor het
gemeenschappelijke doel: instandhouding en
uitbreiding van het bos
verwacht van de sector zelf initiatieven om
niet alleen hout, maar ook recreatie, natuur
en milieu geld te laten opleveren. Van
Aartsen veronderstelt dat het Bos Akkoord
zeker ook in Europees verband een
positieve uitstraling zal hebben.

Tekst Nederlands Bos Akkoord:

ONZE BOSSEN

Bos is een schaars en bedreigd
in
Nederland. Slechts 10% van de
landoppervlakte bestaat uit bos. Daarmee
zijn wij één van de minst beboste landen in
Europa. Bos is niet alleen schaars maar ook
de ecologische en economische kwal iteit is
onvoldoende ontwikkeld. Cezien de
belangrijke functies die
bossen
kunnen vervullen, verdient bos meer
maatschappelijke en politieke aandacht. Zo
zijn er tenminste vijf redenen waarom wij
aan bosinstandhouding, bosherstel en
bosuitbl'eiding prioriteit willen geven.
• Bossen vormen een cruciaal element in
de natuurlijke omgeving en zijn daarmee
de ruggegraat van de ecologische
hoofdstructuur, het samenhangend netwerk
van belangrijke en duurzaam te behouden
ecosystemen. in ongeveer ïO.OOO ha bos is
de primaire functie die van natuur, hoewel
die natuurwaarde nog zeker verbetering
behoeft. Maar ook daarbuiten kent het bos
natuurwaarden, die we zo moeten houden
of zoveel mogelijk verbeteren.
• Bossen zijn vaak karakteristiek vom het
landschap; het merendeel maakt dan ook
deel uit van het nationaal
landschapspatroon. Door hun relatieve
stabiliteit in tijd en plaats vormen bossen

het bos. ;\Is vri)E'tllcl~sa(tlv·[telt
bosbezoek de
de maatsch;}Plleliike
onderstreept. liet
levert bovendien de
grootste opvangcapaciteit voor de
vrijeti jdsbestedi ng.
• De houtvomziening realiseert een
duurzame
houtoogst van 1,3
miljoen m3.
hiermee voor nog
geen 1O'X) in de eigen houtbehoefte wordt
voorzien, wordt er een te gmot beroep
gedaan op de schaarser wordende
houtbmnnen elders in de wereld, waar
houtoogst bovendien niet steeds op
duu~ame
De
economische betekenis van hout, zoals wij
dat in Nederland gebruiken, blijkt uit de
bijdrage in de werkgelegenheid (ruim
50.000 personen in bosbouw, houthandel
en houtverwerkende industrie) en uit de
daaraan
omzet (ruim 114
miljard). En uiteraard zijn opbrengsten uit
het bos onontbeerlijk om bosbeheer te
kunnen betalen.
• Tenslotte leveren bossen een bijdrage aan
de
van het milieu. Om
kl
te beperken wordt
algenleen
naar een reductie van
de CO,-uitstoot. Bossen leggen CO, uit de
lucht V';lSt en zetten deze om in hout en
zuurstof. Ook is hout als veillieuwbal'e
grondstof een
voor materialen
die bij
gebruik veel fossiele
brandstof vragen en per saldo CO, aan de
atmosfeer toevoegen. Bovendien dragen

verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van het bosbeleid en voor het bosbeheel·.
Laatstgenoemde verantwoordel ij kheid
wordt evenzeer gedragen door andere
overheden en organisaties en door
boseigenarell. Ook daarom hebben alle
betl"Okkenen - van ovel"heid tot particulier,
van houtindustrie tot natuurbescherming en
van bosbouwer tot I"ecreant - zich verenigd
in het Nederlands Bos Akkoord.
ONZE VISIE
Opdracht

Duurzaam bosbeheer: een opdracht voor
Nederland
Ons doel is het op
termijn
instandhouden en ontwikkelen van het bos
en het herstellen van bosecosystemen; in
het belang van alle levende wezens, het
scheppen"van meer mogelijkheden op het
gebied van economie, milieu, natuur en
recreatie en voor het welzijn van huidige
en toekomstige <'"n"!""t;,,,
Begrippen
• Bos is een natuurlijke
levensgemeenschap van planten en dieren,
waal-in bomen beeldbepalend zijn.
e Bosbouw is het op deskundige
aanleggen, duurzaam beheren en
instandhouden van bossen, gericht op een
veelzijdige functievervulling.
• Duurzaam bosbeheer richt zich op het in
onderling evenwicht waarborgen van de

functies.

Minister Van Aartsen ontvangt het eerste exemplaar van ProBos' zakboekje:
"Nederlands bos in beeld"
een belangl'ijke drager van het
landschappel ijk raamwerk. Voorts hebben
bossen en boslandschappen vaak een
belangrijke cultuul"histmische vvaarde.
• Ook voor de recreatie zijn bossen van
groot belang. Nederlandel's brengen
jaarlijks rond 200 miljoen bezoeken aan

bossen bij aan de bescherming van het
grondwater en aan het terugdringen van
I·vater- en winderosie.
De centrale overheid heeft naast een
sturende 1"01, dom het bepalen van beleid
en het geven van subsidies, ook

Doelstellingen
e Inzicht geven aan het publ iek en de
vol ksvertegenwomd igi ng in de nagestreefde
doelen en de gehanteerde uitgangspunten
en werkwijzen.
• Duurzaam instandhouden, hel"stellen en
uitlxeiden van het bestaande bosareaal in
het algemeen en van karakteristieke
bosecosystemen in het bijzonder.
e Bevorderen van een duurzaam bosbeheet"
dat - zoveel
ijk en voor zover
passend bij de maatschappelijke functie uit de opbrengst van marktbare produkten
en diensten kan worden betaald.
e Tegemoetkomen aan de groeiende vraag
vanuit de samenleving naar de
verschillende functies van het bos door
uitbreiding van het areaal en versterking
van deze functievelvulling.
• Optimalisering van het kennisnetwerk
dom meer aandacht te schenken aan
ondel"zoek, vomlichting en onderwijs in de
bosbouw.
• Plaatsen van bosbeleid in het perspectief
van duurzame ontwikkeling doOI" positief in
te spelen op natuur-, milieu- en
energievraagstukken in Nederland en actief
bij te dragen aan de instandhouding van
bossen elders in de wereld.
Verantwoordelijkheid

Duurzaam bosbeheer: een gezamenlijke
verant\voorclelJjkheicl

Overheden en boseigenaren zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor
bosinstandhouding, bosherstel,
bosuitbreiding en een duurzaam bosbeheer.
bestuurlijke en
Binnen de daarop
financiële kaders zetten de boseigenaren
zich in voor een effectieve uitvoering van
dit beleid.
ONZE ACTIE

Wij, deelrlCmers aan het Nederlands Bos
/\kkoord, verplichten ons binnen de
grenzen van ieders bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, in onderlinge
samenwerking en voor tenminste het
komende decennium tot het volgende:
o In ons streven naar een duurzame
ruimtelijke kwaliteit willen wij in de
komende 25 jaar minimaal ï5.000 ha
bosuitbreiding realiseren, zowel in het
landelijk als het stedelijk gebied. Van dit
areaal krijgt 20.000 ha bos het accent
natuur. In totaal streven vvij voor circa
! 00.000 ha bos de hoofdfunctie natuur na.
Uitbreiding van het bosareaal is ook
noodzakelijk om te voorzien in de
recreatiebehoefte en draagt bij tot de
leefbaarheid van ons land, het woon- en
vestigingsklimaat en de lokale economie.
o Wij willen waardevolle bossen behouden
en tevens enige grote boslandschappen
realiseren waarbinnen ruimte is voor
natuurlijke processen.
o In samenhang met een stelsel van
zonerings- en andere sturingsmaatregelen
richten wij het beheer' van bossen op een
zo groot mogelijke toegankelijkheid,
rekening houdend met de draagkracht van
zowel natuur als milieu. Ter vervulling van
de r'eueatiefunctie zal toegankelijkheid
voor het publiek regel zijn en afsluiting
uitzonderi ng.
o VVij staan voor een systeem van
overheidsbijdragen (functiebeloning), dat
niet alleen de recreatiefunctie bevordert
maar dat ook stimulansen geeft voor andere
gewenste functievervuil ingen.
• Wij bevorderen dat houtproduktie
plaatsvindt in bossen die duurzaam worden
beheerd, niet alleen in Nederland maar ook
in andere landen. Voor tropisch hout
handelen wij op basis van het Convenant,
terwijl wij voor bossen uit de boreale en
gematigde zones een spoedige effectuering
van de Helsinkirichtlijnen nastreven.
• Wij ondersteunen beheermethoden, die
het bos op duurzame wijze ontwikkelen.
o Uitgaande van een vergroting van onze
verantwoorTJelijkheid voor het voorzien in
de eigen houtbehoefte, streven wij naar het
opvoeren van de houtoogst door
uitbreiding van het bosareaalen door het
voortbrengen van die houtsoorten en kwal iteiten, waarnaar in Nederland vraag
is. Hierbij richten wij ons op een
zelfvoorzieningsgraad van 1 TYo binnen het
komende decennium.
o Wij houden het bos in stand door te
stimuleren dat maatregelen tegen
verdroging, verzuring en vermesting

ultgevoerc!. Voorzover deze
tot onze
competentie
behoren, voel'en we ze zelf uit. Bij de
bestrijding van
verzuring en
vermesting door brongerichte maatregelen
hanteren wij de doelstellingen van het
nationaal milieubeleid (NMP2) als
uitgangspunt.
o Binnen onze milieu-opdracht ligt ook de
taak om de CO.,-emissie te reduceren. In
dit verband stre'ven wij onder meer naar
een groter gebruik van hout tel'
vermindering van het gelxuik van fossiele
brandstoffen. Ter vergroting van de CO,fixatie uit de lucht willen wij ook het bosareaal sterk uitbreiden.
o Als wij goed met onze bossen \villen
omgaan, hebben wij kennis nodig. Daarom
wi Ilen wi jonderzoek sti mu leren, met name
naar de relatie en onderlinge beinvloeding
van de verschillende functies van het bos.
Hierdoor zal ook het begrip "duurzaam
bosbeheer" een meer concrete invulling
krijgen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen
van uiteria.
o Naast de bestaande organisaties en
particulieren die het bos beheren is er een
gezond en initiatiefvol bedrijfsleven nodig,
dat bijdraagt aan een bedrijfseconomisch
verantwoord bosbeheer en zorgt voor een
efficiënte vervverking en duurzaam gebl'Uik
van in ons land geproduceerd hout. Hierbij
speelt ook de kwal iteit van de bosarbeid
een rol.
o Door samenwerking in onze
communicatie en door ver2rotinll
maatschappelijk drêlagvla.k
identiteit vel'ste'rkE~n
bosbeheer dat stoelt
recreatie, natuur,
en milieu.

van
Nederland
Bos Natuur
A I e,,,,n,"""'" V'er(~nigil-rg Inlands Hout
Unie van Provinciale Landschappen
Unie van Bosgroepen
Stichting Bos en Hout
Platform Hout in Nederland
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Recreatie
Koninklijke Nederlandse
Bosbouwveren igi ng
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
ANWB
Stichting Face

Provincie
Provincie
Provincie
Provincie

Drenthe
Overijssel
Gelderland
Noord-Brabant

ONS BELEID

Aan de ondertekenaars van het Nederlands
Bos /\kkoord:
VVij, de minister van Landbouw,
Natuurbeheel' en Visserij, de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ol'dening en
Milieubeheer en de minister van
Economische Zaken, wensen u veel geluk
met het vandaag getekende Nederlands Bos
!\kkoord.
Nederland is in Europa het eerste land met
een bosakkoord. Het verheugt ons
bijzonder dat zovele organisaties en
provinciale hesturen zich in het akkoord
hebben verenigd,
Het Nedel'lands Bos Akkoord ondersteunt
de uitvoering van het Bosbeleidsplan en
van onderdelen uit het Nationaal
tv1ilieubeleidsplan-2 en het
Houtvoorzieningsplan, doordat de
ondertekenaars mede verantwoordelijkheid
nemen. Het Nederlands Bos Akkoord geeft
op deze wijze een extra dimensie aan de
realisering van deze plannen. \;\Jij spreken
de organisaties

en Visserij
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ol'dening en tyjilieubeheer
De Minister van Economische Zaken

Europese Commissie
De kabinetschef van de Europese
landbouwcommissaris Fischler, PirzioBiroli, schetste de toename van de
belangstelling voor bosbouw in de
Europese geledingen sinds de beginjaren
tachtig. H ij noemde het Bos Akkoord een
interessante uitwerking van de afspraken in
Rio de Janeiro en spoorde Nederland aan
om vooral gebruik te maken van de
fondsen die beschikbaar zijn.
Ministerie VROM
Plaatsvervangend directeur-generaal
milieubeheer van VROM, Wolters ziet de
ondertekening van het Nederlands Bos
Akkoord als een eerste stap om het begrip
'duurzaam bosbeheer' nationaal en
internationaal invulling te geven. Hij
belichtte het sleutelbegrip duurzaamheid
voor bos en hout binnen zijn departement.
Wolters pleitte voor een toename van
duurzaam geproduceerd hout om eindige
grondstoffen zoals kunststof en metaal te
kunnen vervangen. Bovendien is het nodig
om te bezien hoe we kunnen voorkomen
dat niet-vernieuwbare grondstoffen het hout
verdringen. Toename van het bosareaallijkt
VROM een belangrijke oplossingsrichting.
Dat dient naast het houtbelang nog een
aantal andere (milieubewuste)
maatschappel ijke doelen en draagt positief
bij aan de CO 2 -balans. Daarnaast is het
nodig om hout zo efficiënt mogel ijk toe te
passen en hergebruik te bevorderen.

Het Bosschap
Voorzitter Rauwenhoff van het Bosschap
vond het passend in de Nederlandse
traditie om het eerste Europese land te zijn
met een Bosakkoord. Bovendien heeft het
akkoord volgens hem ook een
psychologische waarde omdat de
boswereld nu eindelijk een
gemeenschappel ijk gezicht heeft gekregen
en tegengestelde belangen voortaan
ondergeschikt zijn aan een groter geheel.
De bossector kan tenminste op drie
niveau's iets bereiken met het akkoord:
1. nationale en internationale profilering;
2. belangenbehartiging en
3. een toekomstige relatie tussen overheden
en particu Iiere sectoren in de vorm van
pu bi iek-pri vate-partnerschappen.
Rauwenhoff neemt de uitnodiging van de
drie ministeries dan ook graag aan om
samen met hen te onderzoeken welke
acties uit het Bosakkoord gezamenlijk zijn
uit te werken en hoe ddt kan gebeuren.

constructieve oplossing. Het gaat niet
langer om elkaar bevechten, maar om het
samen strijden voor een gemeenschappelijk
doel: instandhouding en uitbreiding van
bos in Nederland. Hopelijk is het
Nederlands Bos Akkoord inderdaad een
prima start van dit gezamenlijke proces!

M.e. van Nieuwkuyk

© Stichting Bos en Hout

AFSLUITEND

Met de ondertekening van het Bosakkoord
hebben de verschillende partijen zich
verplicht om met respect voor andere
bosfuncties te spreken en te handelen. De
koek moet verdeeld worden en iedereen
heeft recht op een stuk. Het betekent dat
partijen om de tafel moeten willen gaan
zitten en dat overleg gericht is op een

ISSN: 1382-1113

Ondertekenaars en genodigden heffen na afloop het glas op de start van een duurzaam
sa men werk i ngsproces

Stichting Bos en Hout
Bosrandweg 5
Postbus 253,
6700 AG Wageningen
tel. 08370 - 24666

fax 08370 - 10247

