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Geachte dames en heren politici,

Premature actie Minister Schouten kost Nederland haar bossen!        
Maar liefst 1 jaar en 3 maanden nadat de eerste conceptfase van de Bossenstrategie is 
opgeleverd, zijn we nog geen stap verder!
Wat we hebben is een ondermaatse Bossenstrategie die door economische partijen tot 
stand is gekomen! Maar dat grote voorschot dat reeds is genomen vanuit die conceptfase 
van 14 maanden geleden, namelijk het verkondigen door Minister Schouten dat met 
voorrang de boskap in natuurgebieden voor andere (wens)natuur met voorrang moest 
gebeuren is nog steeds met geen mogelijkheid te onderbouwen! Al  ruim 14 maanden lang 
zien burgers door heel Nederland hun bossen sneuvelen onder zeer valse voorwendsels op 
een veel te grote schaal door o.a. de grote leugen “het moet van N2000”. In heel 
Nederland is boskap in volle gang  zonder dat een deugdelijke bossenstrategie dit 
onderbouwt! Provincies maken hun plan van aanpak op deze Bossenstrategie die op 
drijfzand is gebouwd. Daar bovenop hanteert de Bossenstrategie ook nog onjuiste cijfers!
Er is veel meer bos gekapt dan zij vermelden. De berichten dat er zoveel bos wordt bij 
geplant is ook maar hoe je het bekijkt. Het is niets anders als een “inhaalslag”. Dat heeft 
voorlopig niets met extra bos te maken!
Toch wil men notabene ook nog de houtoogst laten toenemen voor de bouw. Dat lijkt ons 
geen goed idee, het zou beter zijn als men in plaats van hout de plastic soep in de bouw 
verwerkt. Daar zijn het klimaat en de bossen zijn meer gebaat bij!
Ons Landelijk Netwerk heeft vernomen dat de Bossenstrategie pas na de verkiezingen van 
17 maart a.s. zal worden  behandeld in de Tweede Kamer. Wij vragen u daarom ook per 
onmiddellijk de Boskap voor andere natuur een halt toe te roepen! Dat is wat burgers 
van u als hun vertegenwoordiger vragen.

Met vriendelijke groet,
Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming
Marjan Houpt, Bomenstichting Achterhoek
Mieke Vodegel, juriste N2000 Stichting De Woudreus
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