TIENPUNTENPLAN:
1,1 MILJOEN BOMEN IN LIMBURG
1. Versterk en behoud het Limburgse bos

Een boom wordt in Nederland gemiddeld 30 jaar oud. Die gemiddelde leeftijd daalt al decennia. Bossen
bevatten meer CO2 dan alle olie-, gas- en steenkoolvelden samen. Om de opwarming van de aarde te
beperken tot 1,5 graden, moeten we niet alleen onze CO2-uitstoot aan banden leggen, maar beginnen
met het - waar mogelijk - behouden van onze bossen. Voor de gezondheid van het bos kan houtkap soms
noodzakelijk zijn. Onze oproep zou zijn: streef naar duurzaam beheer en kap zo min mogelijk.
⋅	Maak het behoud van minimaal het huidige bosareaal in Limburg van 32.032 hectare blijvend
provinciaal beleid.
⋅ Verbied kaalkap bij provinciale verordening.
⋅	Verplicht bij elke provinciale vergunning of ontheffing dat voor elke boom die gekapt wordt, minimaal
2 nieuwe worden geplant.

2. Plant niet 1,1 maar twee miljoen bomen

Er zijn drones die meer dan 400.000 bomen per dag kunnen planten. Limburgers kunnen óók een
heleboel. Op de kaart van Staatsbosbeheer zijn al 1 miljoen extra bomen ingetekend. Wij denken dat we
samen méér kunnen doen. We vragen daarom om ons en alle Limburgers deelgenoot te maken en samen
de ambitie te verdubbelen.
⋅ Plant twee miljoen bomen, binnen vier jaar, samen met ons.
⋅	Breng mensen opnieuw in verbinding met de natuur: activeer Limburgers, verenigingen en bedrijven,
om op proactieve wijze samen deze doelstelling te behalen.
⋅	Laat de investeringsvrees in bossen en bomen los. Investeer in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van
het landschap en bezorg recreatieve ondernemers van morgen een bron van inkomsten.

3. Samen laten we de toekomst groeien

Een boom, of zelfs een heel bos, planten we samen. Het begint met iemand met een idee, gaat verder
via iemand met de middelen die nodig zijn, naar iemand met de ruimte, verder naar iemand die de boom,
schop én uiteindelijk de snoeischaar ter hand neemt. Van boomkweker tot burgemeester: wij hebben
ons verenigd. Onze krachten gebundeld. We ondertekenen samen niet alleen het manifest ‘Het bos als
duurzame superheld’, we gaan er ook mee aan de slag.
⋅ Help ons gezamenlijk onze ambitie waar te maken, met de SDG’s als uitgangspunt.
⋅	Maak bossen - waar mogelijk - beschikbaar én bereikbaar op een natuurlijke en mensvriendelijke
manier.
⋅	Besteed aanplanting niet uit aan enkele, of een handjevol opdrachtnemers: doe het samen, ook met
de (vak)opleidingen en lokale kwekers.
⋅	Kijk breder. Zoek de oplossingen binnen en buiten het bos. Leg de link met andere gebieden, zoals de
lokale en circulaire economie. Bekijk op welke manieren we, bijvoorbeeld met design, producten uit
het bos opnieuw kunnen gebruiken.
⋅ Plant voor iedere nieuwe Limburger een boom.
⋅ Plant voor iedere Limburger die 100 jaar wordt een boom.

4. Maak ruimte voor het bos

Waar we dat doen in Limburg? Een betere vraag is: waar niet? De belangrijkste uitdaging is het vinden
van ruimte voor het bos. Wij denken dat we die ruimte samen kunnen maken. De belangrijkste partners
bij de aanleg van nieuwe bossen zijn grondeigenaren. Ga met hen in gesprek. Durf ook buiten gebaande
paden te treden, van privaat eigendom tot landbouwgrond. Hoe meer de grondeigenaren van elkaar
verschillen, hoe diverser het bos.
⋅	Sla de handen in elkaar en start samen met gemeenten, terreinbeheerders - waaronder staatsbos
- en waterschappen meteen met de aanleg van bossen. De kaart in de bijlage toont de gebieden
in Limburg waar we vandaag al kunnen beginnen (bron: Staatsbosbeheer). Voor de ambitie daar
bovenop geldt: verken en maak waar!

⋅	Maak ruimte voor verbindingsgebieden. Zo brengen we bossen samen en creëren we meer ruimte
voor dieren om te reizen tussen verschillende delen natuur.
⋅	Investeren in bossen zou niet afhankelijk mogen zijn van de waarde van de grond. Betrek de
(vastgoed)waarde van bossen in investeringsplannen.

5. Een ander soort bos

Een bos hoeft niet altijd groot te zijn. Ook op kleinere schaal kunnen bossen op onverwachte plekken
positief bijdragen aan de biodiversiteit en leefomgeving. Een bos kan ook eetbaar zijn. Biodiverse bossen
met veel eetbare soorten (voedselbos) dragen bij aan de doelstellingen en zijn vaak zelfvoorzienend en
klimaatbestendig.
⋅	Onderzoek hoe we in Limburg voedselbossen of ‘Agroforestry’ (groot- of kleinschalig) kunnen
stimuleren, bijvoorbeeld als alternatief op verschraalde landbouwgrond.
⋅ Pas de ontwerpprincipes van permacultuur slim toe en stimuleer de veerkracht van het ecosysteem.
⋅	Veel kleine bossen samen hebben net zo’n positief effect als een groot bos. Ondersteun juist ook de
kleine initiatieven.
⋅	Haal het bos naar de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld met vertical rainforests, Tiny of Tuiny
Forests.

6. Bronsgroen eikenhout? Plant de juiste bomen

Natuurlijke bossen met een grote diversiteit aan boomsoorten zijn minder kwetsbaar dan homogene
productiebossen.
⋅ Creëer grote boskernen met hoge biodiversiteit, bijvoorbeeld eikenbossen.
⋅	Onderzoek welke boomsoorten het beste passen in ons veranderende klimaat en het beste zijn voor
Limburg.
⋅	Plant voor de toekomst: selecteer de juiste soorten die bestand zijn tegen droogte, warmte, ziekte,
plagen en het klimaat van de toekomst.
⋅	Plant ook andere kenmerkende landschapselementen aan, zoals hagen, hoogstammen, graften en
struweel.

7. Bevorder de veerkracht van het systeem

Laat de natuur zijn werk doen. De biodiversiteit in bossen kan sterk worden vergroot door veel meer
bomen volledig te laten uitgroeien, aftakelen, instorten en vergaan. Er zit namelijk meer leven in een
dode dan in een levende boom.
⋅ Creëer solitaire plekken en/of houtopstanden in bossen voor bomen om oud te worden en te vergaan.
⋅ Een bos kan zichzelf redden. Daag iedereen uit om, waar mogelijk, de natuur zijn gang te laten gaan.
Met de optredende klimaatverandering zullen CO2-vastlegging, behoud van biodiversiteit en van
bodemvruchtbaarheid steeds belangrijker doelstellingen worden, naast houtproductie en kwaliteit
van de leefomgeving. De bodem bepaalt het productievermogen van bossen en daarmee de
maatschappelijke en ecologische waarde.
⋅	Investeer in bodemherstel van bossen om de stikstofdepositie terug te dringen en de
waterhuishouding te herstellen.
⋅	Beloon goed bodemgebruik waarbij CO2 wordt opgeslagen. Reken de ware kosten van
bodemuitputting door aan de grondgebruiker en/of consument.

8. Plant voor de lange termijn

Hout gebruiken in langjarige toepassingen draagt bij aan de vastlegging van CO2.
⋅ Stimuleer langjarige toepassingsvormen van hout: ontmoedig kortlopende gebruiksvormen.
⋅	Bevorder de productie van hout op verantwoorde wijze en maak hout - waar mogelijk - het streven of
uitgangspunt in bijvoorbeeld de bouw of de productie van meubelen.
⋅	Werk naar meervoudig gebruik van hout, bijvoorbeeld door in de papierindustrie voorrang te geven
aan sloophout vóór het gebruik van hout uit productiebos.

9. Behoud vakmanschap en plant verder

Een boom of bos planten? Dat kun je niet zomaar: je moet hem eerst kweken. Dat klinkt misschien
eenvoudig, maar niet iedereen doet dat goed. Dat vraagt om samenwerking met opleidingen én
bijvoorbeeld de kweker.
⋅ Behoud vakmanschap. Heb aandacht voor de (vak)opleidingen in het groen.
⋅ Werk samen met de Limburgse kwekers aan het volbrengen van de uitdaging die voorligt.
⋅	Betrek jongeren én ouderen. Leer mensen zelf bomen kweken. Op school, samen met kwekers en de
Tiny Forests in hun buitenlokalen.
Van financiën en vergunningen tot plantsoenkeuzes, aanplant en vervolgbeheer. De afgelopen jaren is in
Limburg op verschillende manieren bos aangelegd. Er zijn inmiddels terreinbeheerders, rentmeesters en
vele anderen die weten hoe het moet.
⋅ Deel de kennis en ervaring die al is opgedaan.
⋅	Help bosbouwers in spé op weg. Zorg ervoor dat gemeenten, provincie of ander bevoegd gezag,
bereikbaar én behulpzaam zijn.
⋅	Onderzoek welke belemmeringen wet- en regelgeving bieden en bekijk welke oplossingen er op dit
vlak mogelijk zijn.
⋅	Vraag Limburgers naar hun ideeën en wensen voor het vergroenen van hun dorp en de stad. Zorg dat
wie mee wil doen, mee kan doen.

10.

Het eindigt hier niet...

We kunnen er veel bomen over opzetten. Maar daarmee zijn we er nog niet. Onderhoud én monitoring
zijn onmisbaar om bomen en bossen verder te laten groeien en gezond te houden.
⋅ Gebruik technologie om de gezondheid en groei van bossen in de gaten te houden.
⋅ Zorg voor blijvende monitoring van hoe het ervoor staat met, in en voor het bos.

Earth Ambassadors network
Het Earth Ambassadors network is een initiatief van Columbus earth center in samenwerking met
communicatiebureau viaStory. Als duurzame denkers en doeners vinden de Earth Ambassadors een
thuis bij Columbus earth center (Kerkrade, NL), dat het overview effect vertaald heeft naar een unieke
filmbeleving. De boodschap is duidelijk: we hebben maar één aarde, één thuis. En voor die aarde moeten
we beter zorgen. Bij Columbus vinden de Earth Ambassadors een plek om elkaar te ontmoeten en kennis
en ervaring te delen. Samen helpen ze anderen vanuit een nieuw perspectief naar de aarde en naar
duurzaamheid te kijken. Door krachten te bundelen bereiken ze een groter en breder publiek en maken
ze meer mensen enthousiast beter voor de aarde te zorgen. Wat ze samen ontwikkelen, wordt vertaald
naar concreet aanbod om publiek te inspireren, beleidsmakers te overtuigen, en ondernemers over de
streep te trekken.
Contact:
Mischa Horninge, m.horninge@columbusearthcenter.nl
Toos Hofstede, toos@viastory.com
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