De oorzaken van ontbossing in de wereld zijn per
regio verschillend en daarmee zijn ook de oplossingen per gebied verschillend. Dat stellen de
Wageningse aardobservatie-onderzoekers Martin
Herold en Niki de Sy, in reactie op het rapport over
ontbossing van het Wereldnatuurfonds (WWF).
Het WWF constateert dat het bosareaal in de
wereld elk jaar afneemt met een oppervlakte zo
groot als Nederland. Vooral in Brazilië, Bolivia,
Indonesië en Maleisië is de ontbossing groot. WWF
legt in haar persbericht sterk de nadruk op ontbossing ten behoeve van de sojateelt, de import van
soja-veevoer in Europa en de verantwoordelijkheid
van Europeanen om hun dieet aan te passen naar
minder vlees. Die analyse
is terecht, zegt De Sy, die
‘Veel landen
informatie aanleverde aan
gebruiken
WWF voor haar rapport,
de bossen
maar ook eenzijdig.
om zich te
Ten eerste is de EU niet
langer de grootste imporontwikkelen’
teur van soja in de wereld;
dat is inmiddels China.
Bovendien is de teelt van exportgewassen een
deel van de problematiek: de EU-import van
voedsel- en energiegewassen zorgt voor 10 procent van ontbossing in de wereld, stelt WWF.
‘Veel landen gebruiken de bossen om zich te
ontwikkelen. Veeteelt, mijnbouw, houtkap – meerdere economische sectoren leggen beslag op de
bossen’, zegt De Sy. ‘Bovendien kappen zowel
grote landbouwbedrijven als kleine boeren de
bossen.’
Herold doet onderzoek naar ontbossing in Afrika.
Vooral in Congo neemt de ontbossing recentelijk toe, blijkt uit satellietwaarnemingen. Het
gaat vooral om kleinschalige illegale houtkap en
ontbossing door lokale groepen. Congo heeft
versterking van de overheid nodig op het gebied
van bosbeheer en handhaving, en aan snelle
satellietwaarnemingen om illegale houtkap te
bestrijden, zegt Herold.
Hij denkt dat duurzaam landgebruik centraal moet
staan bij de aanpak van ontbossing. Daarbij moet
zeker aandacht zijn voor het terugdringen van de
grootschalige soja- en palmolie-teelt, maar ook
voor duurzame landbouw, herbebossing en landschapsherstel. as

Inspelen op klimaatverandering

een top 5
Nederland organiseerde begin deze week de Climate
Adaptation Summit 2021. Hoofdvraag op dit online
congres was hoe landen het beste kunnen inspelen op
klimaatverandering. Tim van Hattum, programmaleider
Klimaat van WUR, geeft een top-5
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Natuurlijke kustbescherming
Het gaat hier om building with nature-projecten om kustverdediging te combineren met natuurontwikkeling. Denk aan de Zandmotor voor de Nederlandse kust, oesterriffen in Bangladesh en
mangrovebossen in Indonesië. Het idee: flexibele kustverdediging groeit mee met de stijging van de zeespiegel.

Herstel wetlands
Verhoging van het waterpeil in veengebieden in de wereld, zoals
in Nederland en Indonesië, om de CO2-uitstoot te verlagen en
tegelijkertijd meer natte natuur te creëren. Bovendien meer zoet
water vasthouden door herstel van wetlands en beken of het
ruimte creëren voor rivieren.

Groene steden
Vergroening van steden om bijvoorbeeld wateroverlast en hitte
te bestrijden. Denk aan extra bomen en parken, groene daken
en stadslandbouw.

Klimaat-slimme landbouw
Denk aan duurzaam bodembeheer met een hogere CO2-vastlegging, slimmere irrigatiestelsels die beter omgaan met watertekorten en -overschotten en de ontwikkeling van zout- en droogtetolerante gewassen.

Adaptief deltamanagement
Meerjarenplannen om de waterhuishouding aan te passen aan
veranderd klimaat. Denk aan de deltaplannen in Nederland,
Bangladesh en Vietnam. as

Zie ook: magazines.wur.nl/climate-solutions
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