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Nederland krijgt meer
bomen ondanks kap 
Ondanks dat er jaarlijks bomen
verdwijnen door illegale vel -
lingen, hoeven we ons geen zor-
gen te maken over ontbossing in
Nederland. De hoeveelheid bos
neemt zelfs jaarlijks een beetje
toe. Maar over de kwaliteit
verschillen de meningen.

Volgens onderzoeker Gert-Jan
Nabuurs van Alterra, Wageningen
Universiteit en Researchcentrum
verdwijnt jaarlijks 2000 hectare
bos, daar tegenover staat dat er
jaarlijks weer 3000 hectare wordt
bijgeplant. “Dat is natuurlijk mooi,
maar een jonge boom heeft niet
dezelfde kwaliteiten voor het eco-
systeem als een volgroeide boom
die er al jaren staat”, zegt Nabuurs.
“Als je iets weghaalt duurt het
jaren voordat je weer hetzelfde

terug hebt gehaald.” Maarten Lese-
man van Staatsbosbeheer stelt dat
bijna geen bos meer wordt gekapt
voor bijvoorbeeld wegen of
woningbouw. “Als dat gebeurt,
wordt de natuur gecompenseerd,
middels andere bomen of bijvoor-
beeld poelen voor padden. Ook
jonge bomen hebben toegevoegde
waarde voor de flora en fauna.”
Soms worden er nog wel bomen
gekapt om bijvoorbeeld een betere
doorgang voor herten te realise-
ren, planten de kans te geven om

beter te groeien of het is voor de
meubelindustrie of hekwerken
voor de terreinen van Staatsbosbe-
heer. Patrick Jansen van Probos
onderschrijft dat jonge bomen ook
heel waardevol kunnen zijn.
“Soms is het zelfs beter om nieuw
bos op rijkere gronden, die meer
voeding bevatten, aan te leggen.
Op die bodems kunnen op termijn
prachtige loofbossen ontstaan, die
nu erg zeldzaam zijn in Neder-
land.” Volgens alle partijen is de
wetgeving rondom bos voldoende
geregeld. Leseman: “Als je  mensen
vraagt wat ze graag in hun buurt
willen, wordt bos vaak genoemd.
Het is dus belangrijk hierop goed
te letten.”

Elk jaar wordt er 3000 hectare bos bijgeplant.
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Graphic Bos in ons land

ANWB: drukte op de weg 
De ANWB waarschuwt voor een drukke avondspits woensdag, de dag voor Hemelvaart.

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders gaan er namelijk een paar dagen tussen uit. De helft daar-

van blijft in eigen land. De andere helft vertrekt naar het buitenland. Vooral België, Frankrijk

en Duitsland zijn populair. Ook op Hemelvaartsdag zelf voorspelt de verkeersorganisatie

drukte op de weg, vooral veroorzaakt door dagjesmensen. En op zondag 24 mei ontstaan er

in de middag en avond files door terugkerend vakantieverkeer. ANPNieuws

Slachtoffers vliegramp willen trust fund

De ‘Stichting Slachtoffers Vliegramp 25 februari 2009’ wil een trust fund opzetten. Daaruit moeten toekomstige ziekte- en schadekosten worden uit-

betaald die nu nog niet bekend zijn. Dat heeft de stichting, die meer dan vijftig slachtoffers vertegenwoordigt, dit weekend bekendgemaakt. ANP

Foutje gezien? Mail naar

foutje@metronieuws.nl

Geen.

Metro Missers

Milieudienst IJmond
onderzoekt verdacht vat
HERKOMST. De Milieudienst
IJmond stelt een onderzoek in
naar de herkomst van een vat
met een paarskleurige vloeistof,
dat gisteren werd aangetroffen
op het toekomstige tracé van de
Westelijke randweg in Heems -
kerk. Politie en brandweer wer -
den gisteren rond het middaguur
gealarmeerd. Medewerkers van
de brandweer hebben met ge -
bruik van beschermende pakken
de stof vervolgens opgeruimd. Bij
het vat werden ook asbestresten
gevonden. Omwonenden hebben
uit voorzorg het advies gekregen
contact op te nemen met hun
huisarts als zij in aanraking zijn
gekomen met de stof.  ANP

Donateur geeft
Greenpeace meer
DONATEURS. De donateurs zijn
Greenpeace Nederland goed
gezind. Ondanks de economische
crisis hebben de donateurs in
2008 nog nooit zoveel geld aan
de milieuorganisatie over ge -
maakt. De actiegroep haalde
vorig jaar bijna 5 procent meer
geld binnen, in totaal 23,8
miljoen euro. Dat staat in het
jaarverslag van Greenpeace
Nederland. Volgens directrice
Liesbeth van Tongeren gaat het
om iets minder mensen dan
andere jaren, maar die wel meer
geld geven: “We zitten nu op
550.000 donateurs. Daarmee zijn
we groter dan alle politieke par-
tijen samen en groter dan de
grootste omroepvereniging.” ANP

Een Greenpeace demonstratie.

We hoeven ons geen zorgen te maken over ontbossing.

MIDDELEEUWEN. De ontbossing in
Nederland steeg snel in de Mid-
deleeuwen. Op het dieptepunt
had Nederland nog maar 100.000
hectare bos. In de jaren die volg-
den zijn veel bomen bij geplant.
In 1922 werd de Boswet van

kracht waarin boseigenaren wor-
den verplicht gekapt bos opnieuw
in te planten of ergens anders te
compenseren. Alleen in uitzonde-
ringssituaties kan de herplant-
plicht achterwege blijven.

BARBARA DE JONG

BARBARA DE JONG
barbara.de.jong@metronieuws.nl

Onderzoek naar 
Belgische militairen
DEN HELDER. De Belgische justitie
begint een onderzoek naar Belgi-
sche militairen die in Den Helder
oefenmunitie hebben uitgedeeld
aan kinderen. De soldaten hiel -
den vorige week een grote evacu-
atieoefening Crazy Trip in Den
Helder. Op bewakingsbeelden
was te zien hoe militairen in een
snackbar de munitie uitdeelden.
“U kan zich niet inbeelden
hoezeer wij verveeld zitten met
het incident”, aldus legerwoord-
voerster Ingrid Baeck in de
Vlaamse krant Nieuwsblad op
Zondag. ANP
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“Een jonge boom heeft
niet dezelfde kwaliteiten
voor het ecosysteem als
een volgroeide boom.”
Gert-Jan Nabuurs

Ontbossingsgeschiedenis
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