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Beste, 

 

De afgelopen tijd is een stevig landelijk debat ontstaan over het kappen van 

bomen en de afname van het areaal aan bossen. Naar aanleiding van deze 

discussie heeft Natuurmonumenten, na een uitgebreide ledenraadpleging, haar 

beleid omtrent bomen en bossen aangepast. We gaan minder kappen en meer 

bos ontwikkelen. Het kappen en de ontbossing roepen veel vragen op en 

daarover gaan we graag met je in gesprek. 

 

De Ledencommissie Limburg en De Kempen van Natuurmonumenten 

organiseert op 21 oktober  2019 een thema avond over Bosbeheer en 

bomenkapbeleid.   

 

Bomen en bossen zijn een belangrijke manier om CO2 uit de atmosfeer te 

halen. Toch zaagt Natuurmonumenten soms bomen om, om open 

landschappen te behouden of de biodiversiteit te vergroten. Zo krijgen plant- 

en diersoorten van die open gebieden weer een kans om te overleven en 

kunnen bestaande bossen gevarieerder worden. Natuurbescherming lijkt dan 
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te botsen met het tegengaan van klimaatverandering, terwijl dat elkaar juist 

kan – en moet – versterken. 

 

Wanneer: 21 oktober 2019 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Waar: Podium Babel, Engelenkampstraat 23, Sittard (aula, voormalige Mavo 

Land van Gullick). Toegang via zij-ingang rechts van het gebouw. Zaal open 

vanaf 19.30 uur 

 

Programma  

20.00 uur: Presentatie over het bos- en kapbeleid van Natuurmonumenten, 

door gebiedsmanager Cindy Burger; 

20.45 uur: Toelichting met concrete voorbeelden over uitvoering van het beleid 

in Zuid-Limburg, door boswachter Guido Franck;  

21.15 uur: Pauze; 

21.30 uur: Vragen en discussie. 

22.00 uur: Sluiting 

 

Ben je geïnteresseerd, meld je dan snel aan via dit email adres: 

lclimburgendekempen@natuurmonumenten.nl 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.  

  

Wij hopen je te mogen begroeten op 21 oktober! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ledencommissie Limburg  en De Kempen 

Thomas van Gemert (voorzitter), Antonie de Beaumont, Jeannette Hommes, 

Sander Nijssen, Cindy Weisscher en Jos Weijs 
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Je ontvangt deze e-mailings omdat je (nieuw) lid bent van Natuurmonumenten. Voor vragen over je 

lidmaatschap of deze e-mail kun je contact met ons opnemen. 
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