MANIFEST

HET BOS ALS
DUURZAME SUPERHELD
Geachte vertegenwoordiger van Limburg,
De biodiversiteit neemt af, de hittestress toe.
We maken ons zorgen over de luchtkwaliteit en de
opvang van CO2 is belangrijker dan ooit. Gelukkig
vinden we behalve problemen ook oplossingen om
ons heen. We kunnen meteen beginnen: in het
bos. Bomen zijn namelijk de onbezongen helden in
onze strijd tegen klimaatverandering en vóór een
fijne en weerbare leefomgeving.
Bomen en bossen zijn onmisbaar. Voor planten en
dieren, voor een mensvriendelijke omgeving, voor
een stabiel klimaat en dus voor Limburg. Ze
beheersen het klimaat en dragen bij aan het
verminderen van luchtvervuiling en het behoud
van biodiversiteit. Ze dienen als buffer tegen
overstromingen en aardverschuivingen, omdat ze
met hun wortels de ondergrond goed vasthouden.
Het wordt tijd om de bomen te hulp te roepen.
VN-klimaatpanel IPCC becijferde het: we hebben
minimaal 1 miljard nieuwe bomen nodig om de
opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te
houden. Bossen behouden is niet genoeg. We
moeten méér doen en de bossen, ook in Limburg,
uitbreiden. Stap voor stap, boom voor boom, gaan
we de klimaatcrisis te lijf.
De provincie Limburg wil de komende twee
collegeperiodes 1,1 miljoen bomen planten.
Volgens het Collegeprogramma hebben landschap
en natuur niet alleen ecologische, maar ook
recreatieve en maatschappelijke waarde.

Daarnaast streeft de provincie naar de
vermaatschappelijking van natuur en landschap.
Ze wil burgers, ondernemers en initiatieven
op dit gebied ondersteunen.
Daarom melden wij ons. Met een tienpuntenplan.
Wij zijn de Earth Ambassadors. Onder het
motto van Wubbo Ockels, “even a small thing,
does something”, hebben wij ons verenigd.
De uitdagingen waarmee de aarde wordt
geconfronteerd, kunnen we namelijk niet alleen
oplossen. Samen ontwikkelen we oplossingen voor
de vraagstukken van onze tijd, ieder vanuit zijn
eigen discipline of interessegebied. Dit keer voor
het bos.
Een bos is zoveel meer dan het oog kan zien.
Volgens Suzanne Simard, die 30 jaar onderzoek
deed in Canada, communiceren bomen
ondergronds, via hun wortels, met elkaar. Ze
versterken elkaar en zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het is precies op die manier
dat wij, als Earth Ambassadors, samenwerken.
In de toekomst hopelijk ook met de provincie
Limburg.
Samen delen wij de verantwoordelijkheid
voor onze aarde, waar Limburg een prachtig
onderdeel van uitmaakt. Vandaag delen wij
onze aanbevelingen voor het bos van de toekomst.
We kijken ernaar uit om met u in gesprek te gaan.
Samen laten we het Limburgse bos groeien!
Earth Ambassadors

