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Online bomen over meer bos
Er wordt de laatste jaren veel gesproken over bosuitbreiding in Nederland.
De plannen rollen over elkaar heen, met de Bossenstrategie als klapstuk.
Maar in de praktijk blijkt het lastig om het Nederlandse bosareaal
daadwerkelijk te laten groeien. Waar ligt dat aan en hoe zorgen we dat die
bosuitbreiding er wel komt?
Op 21 januari jl. organiseerden Communicatiebureau De Lynx en Stichting
Probos een online symposium over deze vraag. In dit Bosbericht wordt
verslag gedaan van dit evenement.
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Een voorbeeld: De stijging in woning
1 Ministerie van LNV, 2007. Kentallen Waardering
Natuur, Water, Bodem en Landschap Hulpmiddel bij
MKBA´s. Rotterdam, Witteveen + Bos.
2 Zie voor meer informatie de brochure Meer bos en
bomen in Groningen voor klimaat, natuur en mensen
3 https://probos.nl/projecten/bosuitbreiding/1681-bossenmakelaar

recreatie en energieopwekking.
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Denken in meer bomen in plaats van

realiseren van nieuw bos. Probos werkt
op dit moment aan het opzetten van een

Jasprina Kremers en Martijn Boosten

Bossenmakelaar .
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