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Geachte heer, mevrouw,
Sedert enige tijd staat het bos in Nederland nadrukkelijk in de belangstelling, zodanig dat de
Minister van LNV besloten heeft om een aparte Bossenstrategie te ontwikkelen. Deze
Bossenstrategie is in februari 2020 aan uw Kamer aangeboden, met een verdere uitwerking
in december 2020. Het uitvoeringsprogramma is inmiddels in gang gezet.
Als beroepsgroep van bosbeheerders, verenigd in de Koninklijke Nederlandse
Bosbouwvereniging KNBV, zijn wij zeer verheugd over deze aandacht voor bos en
bosbeheer. Wij onderschrijven de ambities en doelen zoals neergelegd in de
Bossenstrategie. Wij ervaren dit mede als een erkenning van onze beroepsgroep, die direct
verantwoordelijk is voor het bosbeheer in Nederland, en we zijn buitengewoon gemotiveerd
om te helpen de doelen van de Bossenstrategie te verwezenlijken.
Maatschappelijke discussie
Een belangrijk aspect van de discussie bij de totstandkoming van de Bossenstrategie lag in
de brede maatschappelijke onrust aangaande de kap van bomen en de achteruitgang van
het bosareaal in Nederland.
Kap en verjonging zijn onderdeel van het reguliere bosbeheer zoals dit in Nederland
gebruikelijk is. Daarbij is een belangrijke verschuiving opgetreden van vooral aandacht voor
houtproductie in het midden van de vorige eeuw, naar meervoudige functievervulling nu, met
naast houtoogst aandacht voor o.a. biodiversiteit, waterhuishouding, koolstofopslag en
recreatief gebruik van ons bos. Deze ontwikkeling ging gepaard met een steeds
kleinschaliger bosbeheer, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke
processen. De Bossenstrategie versterkt deze ontwikkeling.
In de discussie rondom kaalkap spelen veel emoties. Als bosbeheerders zijn we ons daarvan
bewust en houden we daar rekening mee. Maar besluitvorming over het bosbeheer en de
uitvoering van de Bossenstrategie moet zeker ook gebaseerd zijn op feiten en goed
gefundeerde analyses, en moet rekening houden met het langetermijnperspectief dat
onmisbaar is bij het denken over bos en bosbeheer. Dat is niet altijd eenvoudig en ontbreekt
vaak bij uitingen in de media.
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Uitnodiging
Graag willen wij, als beroepsvereniging van bosbeheerders, u als meest bij bos en natuur
betrokken Kamerleden uitnodigen, om samen met ons in het terrein kennis te nemen van het
huidige bosbeheer en de ontwikkelingen daarin. Als individuele Kamerleden of in kleine
groepen zouden wij het zeer op prijs stellen u daartoe op werkbezoek te mogen ontvangen.
Graag vernemen wij van u of en wanneer wij dergelijke terreinbezoeken voor u mogen
organiseren.
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