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The Wood land Trust
De Britse Wood land Trust
is een particuliere
natuurbeschermingsorgani
satie die zich uitsluitend
richt op inheems bos. Zij
beschouwen 32
loofboom soorten en
slechts 3
naaldboomsoorten als
inheems voor het Verenigd
Koninkrijk. In de laatste 25
jaar bestond nog 80% van
alle nieuwe aanplant uit
niet-inheemse soorten. En
sinds 1930 is de helft van
het areaal oud bos omgezet
in naaldhoutbeplantingen
en landbouwgrond.
Voldoende redenen dus
voor een organisatie om
zich specifiek in te zetten
voor de bescherming en
instandhouding van
inheems bos.
Ter vergelijking: een veel breder
gebied wordt bestreken door de
National Trust (www.nationaltrust.org.uk), die al in 1895 werd
opgericht ter bescherming van
historische gebouwen. tuinen en
buitenplaatsen, maar ook ander
natuurschoon zoals waardevolle
kustgebieden en landschappen.
De National Trust is ook veel groter dan de Wood land Trust en
heeft bepaalde wettelijke bevoegdheden die haar onderscheiden van de andere natuurbeschermingsorganisaties.
De Woodland Trust werd opgericht in 1972 en heeft nu meer
dan 60.000 leden en 1.000 bezittingen (17.000 ha), waarvan ruim

eenderde bestaat uit oud bos dat
grotendeels halfnatuurlijk is.
Daarnaast hebben ze 2.200 ha
nieuw bos aangelegd, vaak als
onderdeel van "community 10rests". In totaal zjjn meer dan 2
miljoen bomen geplant en daarmee is de Woodland Trust waarschijnlijk de grootste planter van
inheems bos in de UK.
De kans is klein dat we dit alles
zo makkelijk aan de weet waren
gekomen als de Woodland Trust
niet een informatieve website
had ingericht. Het lijkt nu al zo
vanzelfsprekend, maar anders
waren we waarschijnlijk aangewezen op een verdwaald jaarverslag of een studentenscriptie
in een van de Wageningse bibliotheken. Hoe het ook zij, iedereen met een internetaansluiting
heeft nu rechtstreeks toegang tot
deze bron van informatie en kan
er meteen iets mee doen, zoals
blijkt uit de volgende verkenning.
Keeping wood land alive
De website van de Woodland
Trust (www.woodland-trust.org.
uk) is bijzonder overzichtelijk,
praktisch en snel. Niet teveel toeters en bellen, dat leidt alleen
maar af en het kost tijd. De homepage geeft naam en logo en een
kernachtig motto "keeping woodland alive" met keuze uit enkele
actuele highlights. Daarnaast is
er een handige knoppenbalk die
toegang geeft tot alle achterliggende informatie. Simpel en
doeltreffend.
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met gedenkteken aan te leggen
ter ere van leven en werk van
Lewis Carrol, de schrijver van
Alice in Wonderland die 100 jaar
geleden is gestorven. Dit maakt
deel uit van het nationale millenniumproject 'Woods on your
Doorstep' dat moet leiden tot 200
nieuwe "community woods" in
Engeland en Wales en 50 in
Noord-Ierland. Met dergelijke acties werkt de Woodland Trust
concreet aan bewustwording en
betrokkenheid van de bevolking
en vergroot zij de mogelijkheden
om van bos dichtbij huis te genieten. Door telkens één van haar
bezittingen op de homepage in
de spotlights te zetten en door
een handig zoeksysteem om andere bossen in de buurt te vinden
bevordert zij niet alleen het bosgebruik maar ook haar eigen bekendheid.
Dat laatste is niet onbelangrijk,
omdat de Woodland Trust het
vooral moet hebben van particuliere donaties, lidmaatschappen,
legaten en sponsorgelden. Daarnaast krijgt zij van de overheid
een kleine afdracht uit de "land
refill tax", een soort heffing op afvalverwerking. Onder de knop
'get involved' is alle informatie te
vinden over lidmaatschap, sponsoring en acties, zodat be-
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zoekers meteen hun goede voor-

nemens in
praktijk
kunnen
brengen.
Daarnaast is er een gecoördineerd aanbod van sprekers voor
dialezingen over inheems bos.
Ideetje voor onze bosbouwvereniging? Ik geloof dat bij ons de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zoiets
doet, en ook sommige districtscommissies van de Vereniging
Natuurmonumenten.
De knop 'what's new' geeft toegang tot een chronologisch overzicht van nieuwsflitsen, met mogelijkheid om door te klikken naar
achterliggend persbericht of toelichting met vermelding van contactpersonen. Goede PR zonder
ophef of onnodige franje.

Find out more
Onder deze knop zijn diverse
communicatiemogelijkheden bijeen gebracht waarmee we nog
meer inzicht krijgen in het werk
en het netwerk van de Wood land
Trust. Naast opties als een fact
sheet en antwoorden op frequently asked questions (faq) is
er een mailing list waarop we ons
kunnen abonneren en een formulier waarmee we vragen en opmerkingen naar de organisatie

als het ware verantwoording af
over haar opstelling in beleidskwesties als openbare toegankelijkheid, bescherming van oude

bossen, verhogen van biodiversiteit, duurzaamheid binnen agenda 21 en omgaan met de Britse
planningssystemen. Daarnaast is
er veel strategische informatie te
vinden in het actieplan en in het
jaarverslag.
Als laatste keuzemogelijkheid wil
ik nog even stilstaan bij het kopje
links, omdat we daarmee rechtstreeks toegang krijgen tot het
netwerk waarbinnen de Woodland Trust actief is. Het gaat er
uiteindelijk niet alleen om wie ze
zijn en wat ze doen, maar ook
met wie ze het doen. Dat geeft in
dit geval een aardig beeld
van het beleidsnetwerk rond bos
en natuur in het Verenigd
Koninkrijk, met enige nadruk op
de particuliere organisaties die
daarin een rol spelen. In een
weekend kun je zo heel wat leren

over hoe de zaken bij onze Britse
collega's geregeld worden. Voor
latere naslag zijn de vermelde
organisaties ook opgenomen
onder de bosbouwlinks van
onze
KNBV-website
(www.
knbv.nl).

kunnen sturen.
Beleidsmatig interessant is het
kopje "conservation issues" dat
toegang geeft tot een tiental korte position papers over belangrijke en actuele vraagstukken.
Hiermee legt de Woodland Trust
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