HIER BLIJVEN MET
DAT HOUTAFVAL
TAFVAL
Kansen voor terreinbeherende organisaties
Energie opwekken uit groenafval van bossen en landgoederen: het kan, maar komt in
ons land maar marginaal van de grond. Een groot deel van deze ‘reststroom’ gaat de
grens over naar Duitsland, waar het een bijdrage levert aan de CO2-reductiedoelstellingen van onze oosterburen. Zonde, vindt Willem Meijers van het Nationaal Groenfonds.

O

m een beter beeld te krijgen van de Nederlandse bossen in het algemeen en
bosbeheer in het bijzonder, komt Willem
Meijers eerst met wat weetjes: “In Nederland bestaat er geen ‘oorspronkelijk’ bos meer.
Lang geleden was ons land bedekt met wilgen, elzen
en berken, maar die zijn allemaal gekapt om dienst te
doen als brandstof en bouwmateriaal. De bossen die
we nu kennen, zijn bijna allemaal met een economische bedoeling aangelegd. Ook wereldwijd is het
grootste deel van de bossen feitelijk productiebos.”Zo
werden veel dennenbossen aangeplant voor gebruik
in de mijnbouw; die in de kuststreek om het stuivende
duinzand vast te houden. Ook ‘natuurlandschappen’
die bedoeld zijn voor recreatie dienen daarmee een
economisch doel. Deze terreinen zijn relatief duur in
onderhoud, vertelt Meijers. “De terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere terreinbeheerders van landgoederen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de
bezoekers. Overhangende takken die dreigen af te breken, moeten bijvoorbeeld regelmatig worden verwij-

Het Nationaal Groenfonds werd in 1994 opgericht
door Rijk en Provincies om de financiering van de
totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur
te stroomlijnen. Twintig jaar later werd die taak overgeheveld naar de provinciebesturen. Met gebruikmaking van de opgebouwde gelden investeert het
Groenfonds nu als partner van grote banken in het
risicodragend deel van het vermogen dat nodig is
om projecten vlot te trekken die bijdragen aan het
behoud, beheer en ontwikkeling van natuur in het
Nederlandse landschap.
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