
uitbreiding

verandering
beheer

reservaat en
herstel

belangrijkste
bosgebieden

©TROUW TVD, L&F | BRON: ALTERRA

Twittertheoloog Alain Verheij:
Ik heb nooit de pretentie
om iemand te bekeren of zo
dE vErdIEpInG 6|7

Waarom de Walen tegen zijn
Ook achtduizend betogers
tegen vrijhandel met Canada
VANDAAG 5, DE VERDIEPING 2|3

Feyenoord-ajax
weinig opwindend
Slechts twee Ajacieden en Dirk
Kuijt springen eruit in klassieker
SPORT 15Joop bouma

redactie duurzaamheid & natuur

De Nederlandse bos- en houtsector
wil 100.000 hectare nieuw bos in
Nederland. De nieuwe bosaanplant
beslaat een gebied dat groter is dan
deVeluwe.Kosten, ruimdriemiljard
euro, verspreid over dertig jaar.

Met dit planwil de sector een gro-
te bijdrage leveren aandeNederland-
se klimaat- en energiedoelstellingen.
Het voorstelwordtwoensdag tijdens
de Nationale Klimaattop in Rotter-
dam gepresenteerd. Staatssecretaris
Dijksma (infrastructuur en milieu)
heeft de top bijeen geroepen omhet
VN-klimaatakkoord van Parijs om te
zetten in concrete acties.

Natuur- en milieuorganisaties,
houtverwerkers, papier- en karton-
fabrieken, chemische bedrijven, de
timmerindustrie, boseigenaren en
bosbeheerders hebben gezamenlijk
een jaar aan het groenplan gewerkt.
Volgens deze organisaties kan de he-
le ketenvanbos enhout grootschalig
bijdragen aan het halen van de kli-
maatdoelen in 2050.

Maar daarvoor moet Nederland
behoorlijk op de schop. In het actie-
plan wordt onder meer voorgesteld
20.000hectarenieuwbos bij te plan-
ten op bestaande natuur- en recrea-
tieterreinen. In het plan wordt
30.000hectare bestemdvoor ‘tijde-
lijke natuur’ op landbouwgronden,
industrieterreinen en op braaklig-
gende bouwgrond. Het plan ziet on-
dermeermogelijkheden voor nieuw
bos in het Groene Hart in de Rand-
stad en in deVeenkoloniën vanGro-
ningen en Drenthe.

“Het is ingrijpend, het heeft grote
impact, de politiekmoet uiteindelijk
beslissen,maarwij denkendat dit ac-

tieplan nodig en haalbaar is”, zegt
HarryHekhuis, hoofd beheer enpro-
ductie van Staatsbosbeheer.Hekhuis
is een van de initiatiefnemers van
het actieplan. Staatsbosbeheer is be-
heerder van 265.000hectare natuur.

Nederland heeft ruim 350.000
hectare aan bos.Dat is 11 procent van
het landoppervlak. BinnenWest-Eu-
ropa geldt Nederland als een van de

landen met weinig bos. Meer dan de
helft van de grond wordt door de
landbouw gebruikt. De landbouw-
sector was niet bij de besprekingen
betrokken.

Naast de aanplant van nieuwbos,
willen de plannenmakers ook de
kwaliteit van de binnenlandse hout-
productie verbeteren en de binnen-
landse houtvoorraad beter benutten.
Het bosbeheer inNederlandkan veel
effectiever, aldus het actieplan. Het
gebruik van hout in de bouw en in
het bedrijfsleven moet ook worden
gestimuleerd, vindendeplannenma-
kers. De vraag naar hout, voor bou-
wen, verbranding (energie) en de
productie in de chemie, zal waar-
schijnlijk in de komende dertig jaar
verdrievoudigen, blijkt uit studies.
Nederland importeert nu90procent
van het hout uit Europese landen.

Door in bestaande bossen meer
het accent leggen op productie van
hout kan de opbrengst met de helft
worden vergroot. Er kunnenproduc-
tievere boomsoorten worden ge-
plant, zoals larix en beuk.De grotere
productie hoeft geennadelige gevol-
gen te hebben voor de natuurwaar-
den, aldus het actieplan. “Vast staat
dat we anders moeten omgaan met
ons landgebruik willen we de kli-
maatdoelstellingen halen”, aldus de
Wageningse hoogleraar Europese
bossenGert-JanNabuurs, een van de
opstellers van het actieplan.

de Verdieping 8|9
Een complete Veluwe erbij

maandag 24 oktober 2016

WWW.TROUW.NL | 74STE JAARGANG NR 22076 | E-MAIL VIA WWW.TROUW.NL/SERVICE | POSTBUS 859 1000 AW AMSTERDAM | REDACTIE 020-562 9444 | KLANTENSERVICE 088-056 1588 | BEZORGING 088-056 1599

8(HLANRB!UUYUUX)+b-o-e-b-q

BE
LG

IË
€
2,
50

€2,00

Jongste fans gaan
los bij garrix
Gezinsuitje op Dance Event
VANDAAG 7

raakt brexit
het voetbal?
Game voorspelt
BUITENLAND 13

Waar komen
de bossen?

Bij de rode boompjes kan vol-
gens de opstellers nieuw bos
worden geplant, zoals in
Zeeuws-Vlaanderen (5000
hectare) en in Groningen en
Drenthe waar in de Veenkolo-
niën en in het Oldambt opge-
teld ruimte is voor 30.000
hectare bos. In het Gelderse
Rivierengebied is plaats voor
15.000 hectare bos. Daarnaast
is in het Groene Hart en tussen
de steden Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam volgens de
plannenmakers ruimte voor
nieuw bos. Bij de blauwe
boompjes moet het bosbe-
heer worden aangepast door
het planten van andere, pro-
ductievere boomsoorten en
door verjonging van het bos.
Zoals op de Veluwe, op de
Utrechtse Heuvelrug en in de
Drents-Friese bossen. Bij de
gele boompjes is natuurher-
stel nodig. In de Brabantse
bossen, de Achterhoek en De
Peel zou bij het beheer de na-
druk moet komen op behoud
en herstel. Daar is geen ruimte
voor nieuwe aanplant.

groen plan Veel
meer aanplant van
bomen is goed voor
het klimaat en helpt
de bouw aan hout.

Massale wouden
voor het
klimaat


