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Geachte dames en heren, 

Nederland heeft weinig bos, maar in het beetje bos dat we hebben wordt op zeer grote schaal gekapt. Als 

burgers van Nederland zetten wij een voor ons erg moeilijke stap, wij willen u er van op de hoogte stellen dat 

wij vermoeden dat Nederland voor de boskap oneigenlijk gebruik maakt van Europese subsidie. 

Als concreet voorbeeld gaan we hieronder in op de Schoorlse Duinen, maar ook in andere gebieden wordt op 

grote schaal bos gekapt. 

De overheid vertelt aan de omwonenden dat het kappen onderdeel is van een ‘herstel’-plan om schaarse 

natuur te creëren. Een plan dat volgens onze overheid uitgevoerd moet worden van Europa. Daarbij wordt 

verwezen naar Natura 2000 en wordt gesteld dat het plan op democratische wijze is vastgesteld en is opgesteld 

in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden. Door de staatssecretaris is dat bevestigd in een brief 

aan onze Tweede Kamer, hoewel het aantoonbaar onjuist is. 

Bomen worden massaal gekapt en het op die manier verkregen hout wordt verstookt als biomassa in 

elektriciteits- en warmtecentrales. De ontboste gebieden worden afgegraven en ontdaan van de vruchtbare 

humuslaag, waardoor stuivende zandvlakten ontstaan. Door de zeer hoge stikstofdepositie in Nederland, zullen 

deze zandvelden op termijn veranderen in ruig grasland. 

Er is een internationaal klimaatakkoord waar Nederland zich bij heeft aangesloten: de hoeveelheid CO2 moet 

drastisch omlaag. Toch wordt momenteel in Nederland momenteel heel veel bos gekapt, zonder bomen te 

herplanten. 

Er is een teveel aan stikstof (NOx en NH3) in onze lucht. Om dit aan te pakken is de Programmatische Aanpak 

Stikstof ontwikkeld. Oorspronkelijk bedoeld om de emissie van stikstof te verlagen bij de bron, maar nu dat niet 

lukt wil de Nederlandse overheid stikstof weghalen uit natuurgebieden en deze gebieden zodanig aanpassen, 

dat er geen teveel aan stikstof meer is. “Dit moet van Europa, want het is goed voor de biodiversiteit”, zo wordt 

door onze overheid gesteld. Gezien de voorspellingen, zal echter na korte tijd weer een teveel aan stikstof in 

deze gebieden ontstaan. De volgens Natura 2000 beoogde nieuwe en uit te breiden soorten en habitats zullen 

zonder bron-aanpak van de stikstof, maar weinig kans hebben om zich in de kalkarme Schoorlse Duinen te 

ontwikkelen. 

In bos wordt voortdurend CO2 en stikstof opgenomen en vastgelegd. Bos kappen druist dus in tegen de 

afspraken om CO2 en stikstof in de lucht te verminderen. Hele bomen verbranden brengt juist veel CO2 en 

stikstof in de lucht. Humusrijke grond afgraven en elders dumpen leidt niet tot vermindering van de 

hoeveelheid stikstof, alleen tot verplaatsing. De biodiversiteit neemt door dit soort ingrepen juist af, zo blijkt 

o.a. uit 13 jaar geleden al afgegraven gedeelten in de Schoorlse Duinen. 

De omvorming van onze gezonde natuurgebieden tot dode zandgebieden vindt plaats met Europese subsidie 

en wordt ook gedeeltelijk gefinancierd vanuit de PAS. De bomen worden met subsidie ingezet als biobrandstof. 

De grote schaal waarop in Nederland momenteel wordt gekapt, is volledig in strijd met de behoefte aan bomen 

voor betere luchtkwaliteit. Daarom vermoeden wij dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de subsidie. 

Wij brengen dit onder uw aandacht in de hoop dat u een eind kunt en wilt maken aan deze vorm van 

gesubsidieerde vernietiging van het beetje bos dat nog in het kleine Nederland over is. 
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