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Op de 11 de plaats!
In mei 1998 presenteerde het
Wereld Natuur Fonds (WNF) de
Bossen
Ranglijst
Europese
(European Forest Scorecards)
1998, met een score voor de mate waarin 15 Europese lidstaten
zorgdragen voor hun bossen.
Gelet wordt op de staat waarin
het bos verkeert, het gevoerde
overheidsbeleid en de kwaliteit
van het bosbeheer. Nederland
kreeg de 11de plaats. In het kort
de argumentatie van het WNF
voor Nederland:
Sterke punten
Het meeste bos is open voor recreatie, hetgeen de overheid bevordert. Zij promoot ook gemengde, oude bossen en kleine
kapoppervlaktes. Veel van de
beschermde gebieden worden
beheerd professionele organisaties.

Zwakke punten
Er is weinig beschermd bos en
bijna al het bos wordt intensief
beheerd. Veel bos valt onder de
classificatie van plantage bos
met exoten. Heel traag loopt de
implementatie van de "habitat
richtlijnen" waarin ieder land een
ecologische representatief netwerk instelt, met een minimum

van 10% van het totale bosoppervlak. De houtindustrie heeft
geen solide economische basis
en bossen worden niet gezien als
economisch belangrijk. Om deze
reden zijn misschien de kwalitatieve data vaak ongeschikt.
Mogelijkheden
Door de grote recreatie druk,
wordt er hard gewerkt aan het
herstellen van bossen. Vooral
langs de rivieren, waar landbouwgrond uit productie wordt
gehaald, kunnen heel bijzondere

Rangorde van 15

Europese lidstaten

220

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1998

bostypen zich ontwikkelen. Het
onafhankelijk certificerings proces verbetert de reputatie van
het Nederlandse hout, en draagt
bij aan een betere economische
basis voor productiebossen.
Bedreigingen
Verontreinigingen, lage grondwaterstanden en versnippering
van bos(jes), ziet het WNF als belangrijkste bedreigingen, waarbij
de eersle twee ook direct economisch invloed hebben. De grote
verscheidenheid aan eigenaren
kan leiden tot grote verschillen in
het beheer. Een concreet voorbeeld zijn de wildrasters die de
verspreiding van het wild belemmeren. Multifunctioneel bosbeheer kan in extreme gevallen leiden tot een vermindering van de
natuurbeschermingsfunctie.
Kortom, volgens het WNF moet er
nog heel wat gebeuren aan het
verbeteren van ons bos.
Renske Schulling

