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Minder bos, meer
drama
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Sinds de industriële revolutie is

het Nederlandse bosoppervlak

fors gegroeid. In 1750 hadden we

100 duizend hectare bos. In 1910

zaten we op 260 duizend en in

2013 waren het 376 duizend

hectare. Onze bossen mochten

groeien door de overschakeling op

fossiele brandstoffen. Door het

gebruik van kolen, olie en gas

konden we meer bomen

aanplanten dan we hoefden om te

hakken.

Sinds 2013 krimpt het

Nederlandse bos met 1350 hectare

per jaar. Vooral Staatsbosbeheer

zet er stevig de bijl in. Deels
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omdat de organisatie hout moet

verkopen om zijn eigen broek op

te houden, deels om heide en

zandverstuivingen aan te leggen

en deels omdat we af willen van

fossiele brandstoffen.
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Volgens Staatsbosbeheer is op dit

moment meer dan 90 procent van

onze ‘groene stroom’ afkomstig

uit biomassa. En die bestaat

voornamelijk uit hout. Daarmee

schakelen we weer terug naar de

situatie van voor de industriële

revolutie. Overigens verschepen

we het meeste hout uit

Amerikaanse en Canadese bossen.



Ook slecht nieuws kun je

overdrijven. Bijvoorbeeld door te

stellen dat er in Nederland vrijwel

geen natuur meer over is. Zo

meldt Vereniging

Natuurmonumenten op haar site

dat nog maar 13 procent van het

Nederlands grondoppervlak uit

natuur bestaat. Waar ze dat

percentage vandaan haalt, vertelt

Natuurmonumenten niet.

Wanneer je dit leest, dan verwacht

je dat Nederland voor 87 procent

is bedekt met asfalt, beton,

kassen, windmolenparken,

zonnepaneelweiden en

monoculturen uit gras, mais en

graan.

Toch kunnen we urenlang

wandelen door bos en hei. Toch

kleuren Nederlandse steden groen

van de bomen en barsten tuinen,

parken en plantsoenen van de

soorten.

13 procent is dan ook een cijfer

om te wantrouwen. Al was het

maar omdat we vandaag 3,7 keer

méér bos hebben dan in 1750.

Bioloog en journalist Rypke

Zeilmaker had er in 2015 een wob-

procedure voor nodig om te

ontdekken waar dit percentage

vandaan komt.

In zijn rapport ‘Sjoemelnatuur’



laat hij zien hoe

milieuorganisaties die 13 procent

bij elkaar broddelen, al is het

maar door enorme

natuurgebieden als het IJsselmeer

of de Waddenzee niet onder

‘natuur’ te rekenen.

Dat de Nederlandse bossen weer

krimpen is al erg genoeg. We

hoeven het niet nog dramatischer

te maken.
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