
 
 
 

Nieuwe Natuurwet leidt tot ontbossing 
Houten, 10 november 2011 – De nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker is schadelijk 
voor de Nederlandse bossen. Het is nog “máár” een concepttekst waarop iedereen tot 18 
november mag inspreken, maar…. het effect van deze wet is voor het behoud van de oppervlakte 
bos zeer schadelijk. De bedoelingen zijn niet goed. Het komt erop neer dat uitgerekend in Natura 
2000 gebieden het bos straks met wettelijke goedkeuring kan worden verwijderd. Zandverstuiving, 
hei, hagedissenpassage, vlindercorridor, gladde slang en korhoenderlandingsbaan worden allemaal 
gezien als hogere vormen van natuur waarvoor bos kan wijken zonder dat er nieuw bos voor in de 
plaats komt. 
De ondernemers van de AVIH die in de bosbouw, houtoogst en houthandel actief zijn pleiten voor 
een betere Boswet. Duurzame bosinstandhouding is niet alleen in het belang van de handel, maar 
ook in het algemeen belang vanwege de vele voordelen die een bos oplevert (denk aan de 
bosproducten, biodiversiteit, zuurstofproductie, koolstofopslag en recreatiemogelijkheden). Het kan 
niet worden overgelaten aan ecologische ideeën. Ideeën die straks ook weer extra geld kosten om in 
stand te houden: zandverstuiving en hei kosten namelijk geld, maar bos levert geld op. 

Dat bos niet het eeuwige leven heeft omdat op enig moment het hout wordt geoogst is algemeen 
aanvaard. Bij wet is ook goed geregeld dat er op dezelfde plek weer nieuwe bomen worden geplant 
voor de volgende bosgeneratie. Het geeft het bos afwisseling in landschap en in biodiversiteit. In de 
zeldzame gevallen dat bos definitief moet wijken voor een nieuwe weg, spoorbaan of woonwijk is de 
vaste regel dat er dan op een andere plek ter compensatie nieuw bos wordt aangelegd. Het is dan 
ook buitengewoon vreemd dat als er zogeheten “andere natuur” in de plaats zou moeten komen van 
bos dat dan die regel niet hoeft te gelden. Dat gaat ten koste van de toch al kleine bosoppervlakte in 
Nederland. “Vermindering administratieve lastendruk” heet het motief om maar af te zien van 
kapmelding en herplantplicht. Dat is een rare redenering: wie door het rode licht rijdt, krijgt een 
boete, ook al kost dat enige administratie. Wie bos wil vellen zorgt voor herplant. Hoe simpel kan het 
zijn.  

De nieuwe Natuurwet heeft nog iets bijzonders in petto: wegbeplantingen en grensbeplantingen 
langs waterlopen en landbouwpercelen die bestaan uit populieren of wilgen hoeven na velling niet 
meer te worden herplant. Hoe gaat dat uitpakken voor het landschap in bijvoorbeeld de Achterhoek 
of de Brabantse Meijerij? Verdwijnt dan ook de grondstof voor de vouwkartonindustrie, de fineer-, 
de klompen, de vloer- en de spaanplaatindustrie? En dat op een moment dat er Europabreed is 
vastgesteld dat de tijd er naar is om te komen tot een nieuwe grondstoffenvisie; er moet duurzamer 
omgegaan worden met onze grondstoffen. Des te meer omdat we over een paar jaar met 9 miljard 
mensen op de wereld zijn. 

Iedereen in Nederland maakt zich terecht zorgen over ontbossing in de rest van de wereld. Ook 
wanneer dit volgens de wetgeving van een willekeurig land geoorloofd is. Maar men heeft geen idee 
wat er dicht bij huis gebeurt: in ons land zijn de afgelopen jaren al honderden hectaren bos 
verdwenen. Het maakt het niet uit of bos wordt vervangen door een zandverstuiving of moeras of 
door een oliepalmplantage of soja-akker. Weg is weg.  

We moeten met z’n allen zuinig zijn op de bossen die we hebben en proberen dat in stand te 
houden. Het is nog niet te laat. Er kan nog worden ingesproken. Dat kan door te reageren op: 
http://www.internetconsultatie.nl/wetnatuur.  
 
Nadere inlichtingen: Kees Boon, voorzitter Algemene Vereniging Inlands Hout 
E mail: c.boon@avih.nl 
Telefoon: 030 6930040 

P E R S B E R I C H T 

http://www.internetconsultatie.nl/wetnatuur
mailto:c.boon@avih.nl

