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Wat betekent
klimaatverandering voor het
Nederlandse bos?
Het Nederlandse klimaat verandert door een toenemende concentratie
van broeikasgassen in de atmosfeer. Het klimaat is altijd in verandering
geweest, maar de ongekende snelheid van nu, baart zorgen. Hoe ziet
het klimaat in het jaar 2050 eruit en wat betekent dit voor het bos en de
maatschappelijke diensten die het bos ons levert?

Wat betekent klimaatverandering
voor het Nederlandse bos?

Figuur 1. Koolstofdioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas. De figuur toont de ontwikkeling van de wereldwijde CO2-uitstoot (in
miljarden tonnen) sinds 1750. Bron: Data van het Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) bewerkt door Our World in Data).
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