
9.992 mensen 
hebben de enquête ingevuld

74%
Leden  

Natuurmonumenten

26%
Niet-leden

Deelnemers

    

    

    

91%  
vindt dat overheden moeten 

zorgen voor extra bos.

86% vindt dat ook natuurorganisaties  
hiervoor moeten zorgen.*

85%
vindt dat overheden dat  
extra bos moeten betalen. 

64% van de respondenten vindt dat 
(ook) de vervuiler moet betalen.

25% vindt dat (ook) natuurorganisaties 
dat moeten doen.*

*respondenten konden 
twee antwoorden invullen

Het klimaat verandert doordat de aarde opwarmt 
door CO2-uitstoot door industrie, landbouw en 
vervoer. Vooral jonge, groeiende bossen leggen 
veel CO2 vast. Om de klimaatdoelstellingen te 
halen, is in Nederland meer bos nodig. 

78% 
vindt dat Natuurmonumenten 
 dicht groeiende heide of duin-
gebieden mag herstellen door 
jonge bomen te verwijderen.

74%  
vindt dat open landschappen  
moeten  worden beschermd en 
behouden. 

Visualisatie:

links: bos met dood hout                 midden: beetje hout                 rechts: geen hout

Deelnemers enquete (vraag 14-15)

65% 
is ouder dan 55 jaar

40%

Natuurmonumenten moet al  
het gekapte bos compenseren.

Financiële compensatie

36% 

62% 
vindt dat overheid compensatie  
van gekapt bos moet betalen. 

Rondom bomenkap is debat ontstaan. Dit debat gaat 

niet ongezien aan ons voorbij. We constateerden  

dat een deel van de keuzes die we in het veld  

maken tot discussie leiden. Om die reden besloot 

Natuurmonumenten in april 2019 tijdelijk te  

stoppen met bomenkap. We hebben onze achterban 

geraadpleegd om onze omgang met bos en bomen 

tegen het licht te houden. Onderdeel van de raad-

pleging was een enquête die door 9.992 mensen is 

ingevuld. De resultaten daarvan vindt u hieronder. 

74%  
wil individuele bomen vervangen  
als deze verwijderd moeten worden,  
waardoor oude en jonge bomen door  
elkaar heen komen te staan.

13%  wil dat de hele laan in één keer wordt  
vervangen, zodat alle bomen dezelfde 
leeftijd hebben. 

13%  wil dat stukken van maximaal 100 meter  
per keer worden vervangen. 

Beschermen en behouden van lanen

74% 
zoveel hout laten liggen  
als nodig is voor een goede 
biodiversiteit en de rest 
verkopen.

Bestemming vrijgekomen hout

RESULTATEN ENQUÊTE 
OVER BOMENKAP

AANPLANT EXTRA BOS

BOMENKAP IN ONZE NATUURGEBIEDEN

VAN BOS NAAR OPEN LANDSCHAP

HOUT VAN GEKAPTE BOMEN

Beschermen open landschap

Productiebossen

79% 
vindt dat Natuurmonumenten 
open plekken in productiebossen 
mag maken om de biodiversiteit  
te vergroten. 

57%

28%

Natuurmonumenten mag  
open landschappen groter  

maken en met elkaar verbinden 
door kleine stukjes bos te kappen 

of corridors te maken.

De resultaten van de enquête laten zien dat veel van onze keuzes op brede steun kunnen rekenen. Tegelijkertijd 
blijkt ook hier dat rondom bomenkap veel verschillende meningen bestaan. In de herziening zoeken we  
nadrukkelijk naar mogelijkheden om óók de ‘stem van de minderheid’ recht te doen. Want hoeveel meningen 
ook, uiteindelijk delen we dezelfde passie: het koesteren, beschermen en versterken van natuur in Nederland.

Compensatie gekapt bos

“Bij elke bomenkap  
hoort een deugdelijke 
verantwoording van de 
noodzaak en de afweging 
tussen verschillende  
alternatieven.”

“ Laat de vervuiler de 
bosaanplant betalen.  
De overheid zou dit  
voor ons kunnen doen 
met belastinginkomsten,  
bijvoorbeeld met een 
CO2-tax.”

20%  vindt dat Natuurmonumenten  
dit moet betalen. 

12% is het hier niet mee eens.

11% is het hier niet mee eens.


