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Het Internationaal Jaar van de 
Bossen en de toestand van de 
bossen wereldwijd
Bossen zijn essentieel voor het leven op aarde, maar worden op grote schaal bedreigd.  
Toch zijn er tekenen van herstel en van wijzigingen in het bosbeleid.

Carl De Schepper
Verantwoordelijke Cel Beleidsintegratie van het Agentschap voor Natuur en Bos

AAnleiding

Bossen zijn essentieel voor het leven op aarde. 1,6 miljard 
mensen zijn afhankelijk van bossen voor hun dagelijks 
bestaan. 80% van alle biodiversiteit op aarde is te vinden 
in de bossen. Ook hebben bossen een belangrijke rol in 
de klimaatregulatie. Bossen worden echter op grote schaal 
bedreigd.

Daarom hebben de Verenigde Naties 2011 uitgeroepen als 
internationaal jaar van de bossen. Het motto daarbij is “Fo-
rests for people” of bossen voor mensen. Tijdens het jaar 
zal wereldwijd de centrale rol van mensen in het beheer, 
de bescherming en de duurzame ontwikkeling aan bod ko-
men. Het doel van het jaar is het vergroten van het publieke 
bewustzijn over het belang van gezonde bossen en duur-
zaam bosbeheer.

Het internAtionAAl JAAr en Het  
Vn Bossenforum

Het was het VN Bossenforum dat op initiatief van Kroatië 
aan de Algemene Vergadering van de VN voorstelde een 
internationaal jaar van de bossen te houden. Bossen blijven 
wereldwijd onder sterke druk staan, hoewel bossen tal van 
diensten leveren welke onmisbaar zijn voor de maatschap-
pij. Bossen zijn de grootste schatkamer aan leven op het 
land. Ze zuiveren de lucht, beschermen de bodem en rege-
len de watercyclus. Voor veel mensen op aarde zijn bossen 
de belangrijkste bron voor het vinden van voldoende voed-
sel en bruikbare materialen voor hun dagelijks bestaan. 
Bossen bieden ook prachtige momenten voor verwonde-
ring, studie en verpozing. Maar bossen worden niet altijd 
op hun waarde correct ingeschat, net zoals dat geldt voor 
vele andere ecosystemen.

Het VN Bossenforum wil daar wereldwijd aan werken 
door een forum – een ontmoetingsplaats – te bieden 
voor beleidsmensen, wetenschappers, technici, vertegen-
woordigers van inheemse bevolkingsgroepen, federaties 
van de handel en industrie, en vele verschillende inter-
nationale instellingen om maar enkele van de vele groe-
pen op te sommen welke aangesproken worden door het  
VN-Bossenforum.

Het VN-Bossenforum is een formele VN-Commissie op-
gericht onder de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) 
van de VN. De voornaamste doelen van het Forum zijn:
•	 Duurzaam bosbeheer wereldwijd bevorderen;
•	 De internationale samenwerking en coördinatie te bevor-

deren.

Anders dan de andere VN commissies onder de Econo-
mische en Sociale Raad van de Verenigde Naties heeft het 

Korte abstract

De VN heeft 2011 uitgeroepen als Internationaal Jaar van 
de Bossen. Het motto daarbij is “Forests for people”. Tijdens 
dit themajaar zal wereldwijd de centrale rol van mensen in 
het beheer, de bescherming en de duurzame ontwikkeling 
van bossen aan bod komen. Het doel van het jaar is het 
vergroten van het publieke bewustzijn over het belang van 
gezonde bossen en duurzaam bosbeheer. Een rapport geeft 
een overzicht van de toestand van de bossen wereldwijd.

2011 is het Internationaal Jaar van de Bossen. Dat heeft 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) 
zo beslist. En het Internationaal jaar kreeg zijn formeel 
startschot op woensdag 2 februari 2011 in de hoofdzetel van 
de VN te New York. Dat gebeurde tijdens het ministerieel 
deel van de negende vergadering van het Bossenforum van 
de Verenigde Naties.
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Bossenforum een universeel lidmaatschap. Dat wil zeggen 
dat alle landen welke lid zijn van de Verenigde Naties, ook 
lid kunnen zijn van het Bossenforum. Bij andere commis-
sies is het lidmaatschap beperkt tot een vijftigtal landen en 
worden de leden telkens gekozen of voorgedragen voor een 
bepaalde periode.

Het Bossenforum – of voluit in het Engels het United Na-
tions Forum on Forests of kortweg het UNFF – maakt deel 
uit van de zogenaamde internationale regeling voor bossen 
(International Arrangement on Forests; IAF). Deze werd 
opgezet door middel van een resolutie van het ECOSOC 
in 2000 (resolutie 2000/35). Deze regeling zag het Forum 
als draaischijf ter bevordering van discussie, overleg en sa-
menwerking tussen de lidstaten en internationale organi-
saties. Daarnaast werd een beperkt secretariaat opgezet en 
werd het Collaborative Partnership on Forests (CPF) in het 
leven geroepen. Dat is een samenwerkingsverband tussen 
tal van internationale instellingen en organisaties (zowel 
binnen als buiten het VN-systeem) welke rond bossen en 
duurzaam bosbeheer werken. Het CPF heeft als taak meer 
coördinatie en samenwerking te bevorderen tussen deze 
internationale instellingen.

Het VN Bossenforum kreeg eerst een werkplan voor 5 jaar. 
In 2006 werd de internationale regeling versterkt door het 
verder verfijnen van het mandaat van het UNFF, het vast-
stellen van 4 globale doelen rond duurzaam bosbeheer en 
het opzetten van een niet-juridisch bindend instrument 
rond duurzaam bosbeheer.

Het UNFF heeft nu een werkprogramma tot 2015. Dan 
wordt de hele regeling opnieuw geëvalueerd. Een belang-
rijk discussiepunt is of er al dan niet een engagement 
kan gevonden worden om te komen tot een heus bossen-
verdrag. In 1992 bleek dit onhaalbaar tijdens de VN top 
rond milieu en ontwikkeling, gehouden te Rio De Janeiro. 
Sindsdien is bij een hardnekkige groep van believers, de 
overtuiging blijven bestaan dat een bossenverdrag nodig is 
om het tij te doen keren. De wereld verliest nog steeds im-
mense hoeveelheden bos per jaar. Volgens de laatste cijfers 
van de Voedsel en Landbouworganisatie van de VN (Food 
and Agriculture Oraganisation; FAO) ging gemiddeld over 
de laatste 10 jaar 13 miljoen ha bos per jaar verloren door 
mensenhand of door natuurlijke oorzaken! Tussen 1990 
en 2000 zou dit cijfer nog 16 miljoen ha per jaar bedragen. 
De wereld ontbost dus minder, maar ontbossing gaat nog 
steeds door aan een hels tempo.

Het Bossenforum heeft zijn planning van de werkzaamhe-
den opgehangen aan de drie pijlers van duurzame ontwik-
keling welke ook de omschrijving van duurzaam bosbeheer 
kenmerken. Op de vorige sessie in 2008 stonden ecolo-
gie en de milieufuncties van bossen op de agenda. In 2011 
ging het hoofdzakelijk over sociale en culturele aspecten. 
In 2013, tijdens de volgende sessie gaat het om economi-
sche aspecten. En in 2015 zal het Bossenforum de eigen 

werking kritisch doorlichten en beslissen over de toekomst 
van dit internationaal debat.

Belangrijkste resultaten uit de werkzaamheden van het fo-
rum zijn gezamenlijke besluiten en aanbevelingen welke 
verdere opvolging vereisen. Het interageert ook met andere 
internationale processen rond bossen. En hier ligt meteen 
ook een belangrijke missie voor het forum. Verschillende in-
ternationale processen hebben bossen op de agenda staan. 
Maar vaak gaat de aandacht uit naar een beperkt aantal func-
ties, of wordt één specifieke invalshoek genomen, hoe om-
vangrijk die ook kan zijn. Denk maar aan de rol van bossen 
in de hele koolstofcyclus dat aan bod komt in de klimaat-
onderhandelingen. Het biodiversiteitsverdrag heeft ook een 
uitgebreid werkprogramma rond noodzakelijke acties om 
(bos)ecosystemen met al hun verscheidenheid aan levens-
vormen te behouden, te beschermen en goed te beheren. In 
het verdrag rond strijd tegen woenstijnvorming, worden bos-
sen bekeken vanuit hun vermogen om de bodem vast te hou-
den en vanuit hun buffervermogen tegen woestijnvorming. 
Maar het is alleen het VN-bossenforum welke alle dimensies 
van duurzaam beheer in een afgewogen benadering bekijkt. 
Of tenminste, dat tracht het Bossenforum toch te doen.

oVer mondiAle doelen

Een belangrijke politieke realisatie van het VN Bossenfo-
rum zijn de zogenaamde globale doelen of objectieven. Het 
stellen van duidelijke doelen is in verschillende internatio-
nale processen aan de orde. Zo wordt geprobeerd scherpte 
en focus te brengen in de internationale samenwerking in 
de aanpak van uiteenlopende uitdagingen. Maar deze doe-
len zijn doorgaans het resultaat van lang aanslepende on-
derhandelingen, en voldoen zelden aan alle eigenschappen 
welke duidelijke doelen behoeven. Er is een hele reeks aan 
karakteristieken op te sommen waar duidelijke doelen aan 
moeten voldoen : scherpe formulering, haalbaar, meetbaar, 
in tijd gesitueerd, pragmatisch, ambitieus, verantwoorde-
lijken identificeren en noem maar op.

Mooie voorbeelden van het werken met doelstellingen zijn 
te vinden in het Klimaatverdrag en het Biodiversiteitsver-
drag. Het Kyoto protocol bij het Klimaatverdrag verplicht 
de industrielanden de uitstoot van broeikasgassen in de 
periode tussen 2008 en 2012 met minstens 5% te vermin-
deren ten opzichte van 1990.

In het strategisch plan van het biodiversiteitsverdrag stel-
den de deelnemende landen in 2002 als doelstelling voor-
op tegen 2010 een significante vermindering te realiseren 
van het tempo van het verlies aan biodiversiteit op globaal, 
regionaal en nationaal niveau. Op de biodiversiteitstop in 
Nagoya in oktober 2010, werd vastgesteld dat deze doelstel-
ling niet werd gehaald. Het tempo van het verlies aan biodi-
versiteit vertragen, is een gigantische opdracht. Dat verlies 
is immers te wijten aan verschillende oorzaken zoals de 
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klimaatverandering, de verdergaande vervuiling van water 
en bodem, ondoordacht landgebruik, versnippering van 
natuur…. Het verlies aan biodiversiteit gaat dus door, on-
danks alle goede inspanningen welke er wel degelijk zijn.

Ook in het VN Bossenforum kreeg het principe van ‘wer-
ken met doelen’ in 2005 veel bijval. Brazilië had toen een 
opvallend afwijkende positie : mondiale doelen zijn onbe-
spreekbaar!! Brazilië zag wel ‘strategische objectieven’ zit-
ten, welke samen met voldoende (financiële) middelen de 
landen in staat zouden stellen om duurzaam bosbeheer te 
bevorderen op nationaal vlak. Het woord ‘doel’ deed te Bra-
zilianen teveel denken aan verplicht opgelegde nationaal 
bindende afspraken. Voor veel landen is het beheer van na-
tuurlijke rijkdommen zoals bossen immers een nationaal, 
lees autonoom, recht.

Daarom is in internationale onderhandelingen vaak een re-
dactionele woordenstrijd nodig waarbij elke delegatie strijdt 
vanuit de eigen inzichten en achtergronden. Maar uiteinde-
lijk blijkt in vertaling veel van die nuances verloren te gaan. 

Pas in 2007 kon het VN Bossenforum een akkoord berei-
ken over de definitieve redactie van de ‘doelen’. De doelen 
worden omschreven als ‘gezamenlijk te delen’ wat een dui-
delijke solidariteit uitdrukt. Er wordt verwacht om ‘voort-
gang’ te maken in het bereiden van deze doelen tegen 2015. 
In essentie komen de doelen hierop neer :

globaal Objectief 1
Het verlies aan bossen wereldwijd omkeren door middel 
van duurzaam bosbeheer, bosbescherming, bosherstel, 
bebossing en herbebossing en het verhogen van de in-
spanningen tegen bosdegradatie;

globaal Objectief 2
Versterken van op bos gebaseerde economische, sociale 
en milieu voordelen, inclusief door het verbeteren van de 
levensomstandigheden van bevolkingsgroepen welke van 
bossen afhankelijk zijn;

globaal Objectief 3
Wereldwijd het areaal aan beschermde bossen en het are-
aal aan duurzaam beheerde bossen doen toenemen en 
het aandeel van bosproducten afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen verhogen;

globaal Objectief 4

De teruggang in officiële ontwikkelingssamenwerking 
rond bossen omkeren en het betekenisvol mobiliseren van 
nieuwe en additionele financiën uit alle mogelijke bronnen 
voor het uitvoeren van duurzaam bosbeheer.

In 2010 boog het VN-Bossenforum zich over een ‘tussen-
tijdse stand van zaken’ rond het realiseren van deze doelen. 
Eén van de conclusies was dat er onvoldoende gegevens be-

staan om hier een eerlijke uitspraak over te doen. Hoe één 
en ander wordt opgevolgd en gerapporteerd volgt verderop 
in dit artikel.

opening VAn Het internAtionAAl JAAr

De opening van het Internationaal Jaar vond plaats op  
2 februari 2011 in de indrukwekkende hal van de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde Naties. De ceremonie 
werd voorgezeten door Joseph Deiss, voorzitter van 65ste 
van Algemene Verklaring van de VN. Er stonden een reeks 
toespraken op het programma en een video-boodschap 
van de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon. Rode 
draad doorheen de toespraken was de rol welke bossen en 
natuurlijke ecosystemen spelen voor het voortbestaan van 
onze planeet en het welzijn van alle mensen. Er klonk een 
luide roep om de uitgelezen kansen welke dit jaar biedt, 
ten volle te benutten. En vooral ook om de inspanningen 
verder te laten reiken dan alleen dit jaar.

Prof. Wangari Maathai, VN ambassadeur voor de Vrede en 
2004 laureaat van Nobelprijs voor de Vrede, riep in een 
bevlogen toespraak op tot een eerlijke verdeling van de op-
brengsten van beheer en gebruik van natuurlijke rijkdom-
men. Zij stelde dat het duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen ‘de moeder’ is van alle Millennium ontwik-
kelingsdoelstellingen. Dit is een set van doelstellingen wel-
ke de staats- en regeringsleiders begin deze eeuw hebben 
aangenomen om duurzame ontwikkeling te bevorderen en 
armoede te bestrijden. ‘Wereldleiders welke dit niet erken-
nen, leveren alleen lippendienst aan duurzame ontwikke-
ling’, stelde Maathai. Prof. Wangaari Maathai overleed later 
op het jaar op 25 september 2011.

Een andere opmerkelijke passage kwam uit Rwanda. 
Stanislas Kamanzi, minister van leefmilieu en landbe-
heer, bracht namens president Paul Kagame de bood-
schap dat Rwanda start met een grootschalig programma 
van landschapsherstel waarin herbebossing en bosher-
stel een centrale rol spelen. ‘Duurzaam beheer van eco-
systemen zullen we inzetten voor de plattelandsontwik-
keling. Een masterplan inzake landgebruik is opgesteld 
met steun van verschillende internationale partners. In 
de uitvoering van het plan, zal betrokkenheid van de 
bevolking een belangrijk principe zijn. Het bevat uitda-
gende doelstellingen inzake voedselveiligheid, duurza-
me energievoorziening, ontwikkeling gesteund op laag 
koolstofverbruik afkomstig uit fossiele energiebronnen, 
veilige watervoorziening en ontwikkeling van biodiver-
siteit’. Veel landen spraken steun uit voor dit ambitieus 
programma.

De bekende filmmaker en fotograaf Yann Arthus-Bertrand 
kwam zijn nieuwe project ‘forests’ voorstellen. Er is een 
kortfilm en een fotoboek beschikbaar voor iedereen en er 
is een indrukwekkende set posters ontwikkeld. In het kader 
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van de Week van het Bos 2011 hebben het Agentschap voor 
Natuur en Bos, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en 
Natuurpunt deze posterset vertaald in het Nederlands. De 
posterset is gratis downloadbaar via www.weekvanhetbos.be.

Indrukwekkend was de 13-jarige Felix Finkbeiner uit 
Duitsland die zijn initiatief kwam voorstellen ‘Plant-for-
the-Planet’. Na inspiratie door Wangari Maathai en haar 
1 miljard bomen campagne, wil Felix nu dat de wereld 
gaat voor een ‘trillion tree campaign’, of 150 bomen per 
mens op aarde. ‘Stop talking, start planting’ riep hij in 
de hal van de Algemene Vergadering. ‘Ook al besef ik dat 
ik maar een kleine mug ben, maar duizenden muggen 
kunnen ook een neushoorn van koers doen veranderen! 
Ik begrijp niet waarom er niet meer actie is om de na-
tuur te redden!’

de BoodscHAp VAn Het internAtionAAl 
JAAr VAn de Bossen is duideliJk

1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen voor hun 
dagelijks bestaan. Dat is bijna een kwart van de wereldbe-
volking. Bossen worden echter op grote schaal bedreigd.

Bossen zijn essentieel voor al het leven op aarde. Ze 
voorzien in de dagelijkse levensbehoeften van miljoenen 
mensen, kunnen bijdragen aan het tegengaan van kli-
maatverandering en hebben een belangrijke potentiële 
bijdrage aan duurzame ontwikkeling door het verschaf-
fen van hernieuwbare grondstoffen. Bossen herbergen 
80% van alle biodiversiteit op aarde. Bossen beslaan 31% 
van de totale landoppervlakte en slaan meer koolstof op 
dan de hoeveelheid die momenteel aanwezig is in de 
atmosfeer. Bossen leggen het broeikasgas CO2 vast in 
de vorm van hout, bladeren en wortels. Op die manier 
vormen bossen een enorme opslagplaats van koolstof en 
dragen ze bij aan klimaatregulatie. Als er bos wordt ge-
kapt, komt er CO2 vrij. Ongeveer achttien procent van de 
mondiale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ontbos-
sing. Het verminderen van ontbossing en herstellen van 
bos is daarom een logische manier om klimaatverande-
ring tegen te gaan. Bossen bieden het snelste, meest kos-
teneffectieve middel om de wereldwijde uitstoot terug 
te dringen. Het halveren van deze emissie tussen 2010 
en 2020 zou volgens schattingen 3,7 triljoen US dollar 
kunnen besparen.

Deze feiten tonen aan hoe belangrijk bossen zijn voor het 
overleven en welzijn van huidige en toekomstige genera-
ties. Het Internationale Jaar van de Bossen heeft als doel het 
vergroten van het publieke bewustzijn van het belang van 
gezonde bossen en de manieren waarop bossen beschermd 
kunnen worden en gezond gehouden kunnen worden.

Maar wat is nu de situatie van bossen wereldwijd?

Nieuwste informatie en kennis over de bossen in de wereld 
en de bosbouw

Bossen leveren veel diensten aan de maatschappij en die-
nen daarom goed beschermd en beheerd te worden. Er is 
op mondiaal niveau een organisatie welke de toestand van 
de bossen wereldwijd in kaart brengt. Dat is de Wereld 
Voedsel en Landbouw Organisatie van de VN, of kortweg 
FAO naar de Engelstalige benaming Food and Agricultural 
Organisation, met hoofdzetel in Rome en regionale kanto-
ren overal ter wereld.

In samenwerking met haar lidstaten, rapporteert FAO 
sedert 1946 om de 5 tot 10 jaar over de toestand van de 
bossen in de wereld. Deze globale evaluaties leveren waar-
devolle informatie aan beleidsmakers in de landen, voor 
internationale onderhandelingen en organisaties en voor 
het grote publiek. Maar toch is deze informatie nog te wei-
nig gekend.

Deinformatie verzameld en geanalyseerd in het meest re-
cente rapport Global Forest Resources Assessment 2010 
(FRA 2010) is de meest uitgebreide evaluatie tot nu toe. 
Het onderzoekt de huidige status en de recente trends voor 
meer dan 90 variabelen voor alle soorten van bossen. FAO 
werkte nauw samen met overheidsdiensten en diverse 
thema specialisten. Meer dan 900 medewerkers waren be-
trokken, waaronder 178 officieel benoemde nationale cor-
respondenten en hun teams. Voor België werd een netwerk 
opgezet tussen de gewesten, waarbij het Waalse gewest op-
trad als nationaal correspondent.

De manier waarop dit rapport is gemaakt en de opbouw, il-
lustreert ook de toenemende aandacht voor de meervoudi-
ge functies van bossen. De FRA 2010 omvat alle zeven the-
matische elementen van duurzaam bosbeheer, namelijk:
•	 Omvang van de bossen
•	 Biodiversiteit van de bossen
•	 Bosgezondheid en vitaliteit
•	 Productieve functies van de bossen
•	 Beschermende functies van bossen
•	 Socio-economische functies van bossen
•	 Juridisch, beleids-en institutioneel kader

Ook werd informatie verzameld over andere trends, zoals ei-
gendom en beheer van bossen en publieke bestedingen van 
financiën. Dit is een hele evolutie, want aanvankelijk ging 
de aandacht nagenoeg alleen naar oppervlakte gegevens en 
informatie met betrekking houtoogst en handel in hout.

BosopperVlAkte

Bossen bedekken 31% van de totale landoppervlakte op aar-
de. Het wereld bosareaal telt iets meer dan 4 miljard hec-
tare, wat overeenkomt met een gemiddelde van 0,6 ha per 
hoofd van de bevolking. De vijf meest bosrijke landen (de 
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Russische Federatie, Brazilië, Canada, de Verenigde Staten 
van Amerika en China) zijn goed voor meer dan de helft 
van de totale bosoppervlakte. Maar dat zijn meteen ook wel 
de grootste landen ter wereld. Twee derde van al het bos op 
de hele wereld bevindt zich in 10 landen. Tien landen heb-
ben gerapporteerd dat zij geen bos hebben. 54 landen heb-
ben minder dan 10 procent van hun totale oppervlakte onder 
bos. Dit is een eerder arbitraire grens, maar in internationale 
debatten worden dit ‘low forest cover countries’ genoemd. 
Het zijn vaak landen met een droog of hard klimaat waar 
bosvegetatie het moeilijk heeft zich in stand te houden. Het 
land met de grootste bosindex, of aandeel van het landopper-
vlak dat met bos bezet is, is Frans Guyana. Het telt 98% bos, 
of ruim 8 miljoen ha. In Europa is Finland koploper, met 
73%. België zit in de staart van het Europese peloton, met 
een bosindex van 22%. Vlaanderen telt 10% bos.

Het tempo van de ontbossing vertoont een afnemende 
trend, maar blijft nog steeds alarmerend hoog. Ontbossing 
is vooral een gevolg van de omzetting van tropische bossen 
voor landbouwgrond. Maar ook andere vormen van grond-
gebruik spelen een rol, zoals urbanisatie en ontginning 
voor mijnbouw. De voorbije 10 jaar werd jaarlijks ongeveer 
13 miljoen hectare bos omgezet naar andere vormen van 
landgebruik of ging hetverloren door natuurlijke oorzaken. 
In de jaren 1990 lag dat tempo nog op 16 miljoen hectare 
per jaar. Zowel Brazilië als Indonesië, die het hoogste netto 
verlies van bos kenden in de jaren 1990, hebben de laatste 
10 jaar een aanzienlijk minder snel verlies gerapporteerd. 
Terwijl in Australië, wegens ernstige droogte en bosbran-
den, het bosverlies ernstig is toegenomen sinds 2000.

Maar de evolutie van de bosoppervlakte heeft gelukkig ook 
een positieve kant. Grootschalige aanplanting van bossen 
vermindert aanzienlijk het netto-verlies van het bosareaal 
wereldwijd. Bebossing en natuurlijke uitbreiding van bos-
sen in sommige landen en regio’s hebben het netto ver-
lies van bosoppervlakte aanzienlijk verminderd. Het netto 
verlies aan bossen in de periode 2000-2010 wordt geschat 
op -5,2 miljoen hectare per jaar (een gebied ongeveer ter 
grootte van Costa Rica), een daling van gemiddeld 8,3 mil-
joen hectare per jaar in de periode 1990-2000.

Zuid-Amerika en Afrika leiden nog steeds het grootste net-
toverlies aan bos. Oceanië heeft ook een nettoverlies van 
bos, terwijl het bosareaal in Noord-en Midden-Amerika na-
genoeg stabiel bleef in 2010 ten opzichte van 2000. Bossen 
in Europa blijven uitbreiden, zij het in een trager tempo 
dan in de jaren 1990. Azië, dat een nettoverlies had in de 
jaren 1990, rapporteerde nu een nettowinst aan bos in de 
periode 2000-2010. Dit is voornamelijk te wijten aan de 
grootschalige bebossing in China en ondanks de aanhou-
dend hoge percentages van de nettoverlies in veel landen in 
Zuid- en Zuidoost Azië.

Ontbossing is een gevolg van maatschappelijke ontwik-
keling. Ook in onze streken zijn er periodes geweest met 

sterk oplopende ontbossing. Dit verliep in verschillende 
golven, met een hoogtepunt tijdens de Middeleeuwen toen 
de groei van onze steden en de ontwikkeling van het plat-
teland onder invloed van belangrijke kloosters een stevige 
vlucht namen. Het is evenwel zaak op basis van doordachte 
planning inzake landgebruik, de mogelijke negatieve ge-
volgen in te perken en juiste keuzen te maken van waar 
er kan ontbost worden, en waar dit zeker niet zou mogen.

koolstofopslAg en rol VAn Bossen in 
striJd tegen klimAAtVerAndering

Bossen slaan een grote hoeveelheid koolstof op door mid-
del van de fotosynthese in de groene plantendelen. Koolstof 
is een basisbouwsteen voor alle leven op aarde, maar onder 
vorm van koolzuurgas is het een belangrijk broeikasgas. 
Door de toename van CO2 in de atmosfeer gaat de aarde 
opwarmen met klimaatverandering als gevolg. FRA 2010 
schat dat de bossen in de wereld 289 Gigaton (Gt) koolstof 
opslaan alleen in hun biomassa. Dit is evenwel slechts 44% 
van de totale koolstofvoorraad in de bossen. De grootste 
hoeveelheid koolstof zit echter opgeslagen in de bosbodem 
met 291 gigaton. De overige 11% zit respectievelijk in dood 
hout (33 gigaton) en bladmateriaal (39 gigaton). De totale 
koolstofvoorraad wordt dus geschat op ruim 652 gigaton 
koolstof. Of ongeveer 161,8 ton koolstof per hectare. Deze 
cijfers zijn evenwel richtinggevend omdat er toch een reeks 
onzekerheden zijn bij het bepalen van deze cijfers. Zo wor-
den vaak standaard omrekenfactoren gebruikt, en steunen 
de gegevens soms op een onvoldoende uitgebreide set aan 
gegevens om duidelijke statistisch verantwoorde uitspra-
ken te kunnen doen.

Door het duurzaam beheer, het aanplanten en het herstel 
van bossen kan deze koolstofopslagfunctie behouden of 
versterkt worden. Door ontbossing, afbraak en slecht bos-
beheer vermindert deze functie. Door de wereldwijde ont-
bossing is de koolstofvoorraad in bosbiomassa gedaald met 
een geschatte 0,5 Gigaton per jaar gedurende de periode 
2005-2010.

Bossen hebben vier belangrijke functies in de problema-
tiek van klimaatverandering. Ontbossing en bosdegradatie 
dragen tegenwoordig voor ongeveer 18% bij aan de totale 
jaarlijkse uitstoot aan broeikasgassen. Bossen zijn boven-
dien gevoelig aan klimaatverandering zodat ze gevoelig 
worden voor droogte, voor bosbranden en sterker geraakt 
kunnen worden door hevige stormen. Maar als bossen 
goed beheerd worden, kunnen ze een pak koolstof vasthou-
den. Zelfs door aan het hout een langlevende bestemming 
te geven in bijvoorbeeld gebouwen en constructies, wordt 
de koolstofopslagfunctie van bossen versterkt tot ver bui-
ten het bos. FAO stelt zelfs dat bossen een tiende van de 
totale uitstoot aan koolstof in de eerste helft van deze eeuw 
zouden kunnen vastleggen. En door hout ook te gebruiken 
als energiebron, kan het door het zogenaamde substitutie-
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effect verhinderen dat CO2 uit verbranding van fossiele 
brandstoffen de atmosfeer wordt ingeblazen.

Bossen en BiodiVersiteit

Primaire bossen of oerwouden zijn goed voor 36% van de 
oppervlakte bos, maar sinds 2000 is hun oppervlakte ge-
daald met meer dan 40 miljoen hectare. Primaire bossen 
bestaan uit inheemse soorten en kennen geen duidelijke 
tekenen van menselijke activiteiten waardoor de ecologi-
sche processen niet in significante mate zijn verstoord. 
Oerbossen, in het bijzonder de tropische vochtige bossen, 
zijn bij de meeste soortenrijke en gevarieerde terrestrische 
ecosystemen ter wereld. De daling van het areaal aan pri-
maire bossen, 0,4 procent meer dan in de voorbije peri-
ode van tien jaar, is grotendeels te wijten aan herindeling 
van primair bos naar een andere type bos, namelijk ‘het 
natuurlijke geregenereerd bos’. Doordat er meer selectie-
ve houtkap plaats vindt en andere menselijke ingrepen te 
merken zijn, verliest het oerbos zijn echte status. Meer en 
meer oerbossen vertonen dus duidelijker de invloed van de 
mens, waardoor het aandeel ongerept bos afneemt.

Het areaal aan aangeplante bossen neemt toe. Bosaanplan-
tingen zijn nu goed voor 7% van de totale oppervlakte of 
264 miljoen ha. In de periode 2005-2010 steeg het areaal 
aan ‘aangeplant bos’ met ongeveer 5 miljoen hectare per 
jaar. Bossen en bomen worden geplant voor vele doelein-
den. Een groot deel van deze bebossing vond plaats in Chi-
na. Daar worden bossen op grote schaal aangeplant om de 
bodem te beschermen, als klimaatbuffer en als leverancier 
van brandhout voor de bevolking op het platteland. Drie-
kwart van alle aangeplante bossen ter wereld zou bestaan 
uit inheemse soorten, terwijl een kwart bestaat uit geïntro-
duceerde soorten. Het werken met vreemde boomsoorten 
of exoten houdt toch zeker risico’s in. De gebruikt vreemde 
boomsoorten moeten allereerst goed aangepast zijn aan de 
lokale groeiomstandigheden. Vaak worden ze ook op grote 
schaal in monoculturen aangeplant waar de wilde natuur 
minder aan zijn trekken komt. Deze plantages zijn toch 
minder bestand tegen verstorende omstandigheden en 
ziekten en plagen kunnen er sneller ontwikkelen en grote 
schade toebrengen. Maar bosaanplantingen hoeven niet al-
tijd een negatief imago te hebben. In Vlaanderen worden 
de meeste bossen nog steeds aangeplant. Het bosbeeld in 
Vlaanderen wordt zelfs in grote mate bepaald door groot-
schalige bosaanplantingen met naaldboomsoorten op de 
armere gronden. Zeker in de voormalige mijnstreek in 
Limburg waar de naaldbossen stut- en werkhout dienden 
op te leveren voor de mijnbouw.

12% van de bossen in de wereld wordt aangewezen voor 
het behoud van de biologische diversiteit. Het aandeel van 
het wereldbosareaal, waar het behoud van de biologische 
diversiteit als de primaire functie geldt, is toegenomen met 
meer dan 95 miljoen hectare sinds 1990. Een groot deel 

hiervan (46 procent) is pas met die functie aangewezen 
tussen 2000 en 2005. Deze bossen zijn nu goed voor 12 
procent van het totale bosgebied of meer dan 460 miljoen 
hectare.

Wettelijk vastgestelde beschermde gebieden bestrijken 
naar schatting 13% van de bossen in de wereld. Dit zijn 
dan nationale parken, wildreservaten, wildernis gebieden, 
natuurreservaten of andere vormen van duidelijk wettelijk 
vastgelegde bescherming. De primaire functie van deze 
bossen wordt dan het behoud van de biologische diversi-
teit, landschapszorg of het behoud van het cultureel erf-
goed. Deze cijfers illustreren dus vrij recente wijzigingen 
en versnelde uitvoering in het beleid gericht op het behoud 
of versterken van biodiversiteit, ook in bosecosystemen.

BosBescHerming en BosVitAliteit

Terwijl sommige bos-ecosystemen afhankelijk zijn van 
vuur voor hun herstel, kunnen bosbranden ook verwoes-
ting betekenen voor bossen en ook vaak leiden tot verlies 
van eigendom en van menselijke levens. Elk jaar wordt 
gemiddeld 1 procent van alle bossen aanzienlijk beïnvloed 
door bosbranden. FAO geeft hier echter toe dat er sprake 
kan zijn van een ernstige onderschatting omdat accurate 
informatie in veel landen ontbreekt, vooral in Afrika. Min-
der dan 10 procent van alle bosbranden zijn voorgeschre-
ven of gecontroleerde branden, de rest worden gemeld als 
echte wilde bosbranden. Bosbranden ontstaan op verschil-
lende manieren. Vaak door natuurlijke oorzaken, maar ook 
door onachtzaamheid van bosbezoekers. In het voorjaar 
van 2011 hebben de bevoegde autoriteiten in Vlaanderen 
verschillende keren de publieke toegang tot bos- en natuur-
gebieden ontzegt, wegens groot brandgevaar door aanhou-
dende droogte. De vegetatie was kurkdroog met een heel 
groot risico op het uitbreken van bos- en heidebranden tot 
gevolg. Helaas gingen uiteindelijk toch belangrijke delen 
van de Hoge Venen, de heide in Meeuwen Gruitrode en 
een record oppervlakte van de Kalmthoutse Heide in vlam-
men op door incidentele branden. Gecontroleerde branden 
zijn branden welke met opzet worden aangezet zodat over-
tollige hoeveelheden biomassa snel verwijderd worden. 
Ook gelden deze branden als natuurbeheersmaatregel om-
dat een natuurlijk verstorings- en herstelproces kan geïmi-
teerd en bevorderd worden.

Andere natuurrampen, plagen, ziekten en invasieve soor-
ten veroorzaken eveneens ernstige schade. Uitbraken van 
insectenplagen veroorzaken in de gematigde en boreale 
zone schade aan zo’n 35 miljoen hectare bos per jaar. De 
Mountain Pine kever heeft sinds de late jaren 1990 in Ca-
nada en het westen van de Verenigde Staten van Amerika 
meer dan 11 miljoen hectare bos aangetast en vernietigd. 
Dit was een ongekende uitbraak en werd geholpen door 
de hogere temperaturen in de winter. Zware stormen, 
sneeuwstormen en aardbevingen veroorzaken eveneens 
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te duchten schade aan bossen. Invasieve soorten zijn van 
bijzonder belang in de kleine eilandstaten waar zij een 
bedreiging vormen voor het leefgebied van de inheemse 
soorten. Door hun sterke verspreiding verdringen deze 
agressieve exoten de inheemse soorten en verstoren zo 
ecologische processen in de natuur. Maar FAO meldt ook 
hier dat de beschikbaarheid van informatie en de kwaliteit 
ervan nog lang niet optimaal is om betrouwbare cijfers te 
kunnen weergeven. Ook in ons land wordt vaak gerekend 
met schattingen en worden ook niet alle verstoringen apart 
genoteerd en geregistreerd.

productiefunctie VAn Bossen

30% van de bossen in de wereld worden vooral gebruikt 
voor de productie van hout en niet-houten producten. Tot 
1,2 miljard hectare bos wordt in de eerste plaats beheerd 
voor de productie van hernieuwbare grondstoffen zoals 
hout en bosproducten andere dan hout. Nog eens 949 
miljoen hectare zijn aangewezen voor meerdere vormen 
van direct gebruik, waaronder in de meeste gevallen ook 
het oogsten van hout en niet-hout bosproducten valt. Deze 
zogenaamde productieve bossen zijn wel afgenomen met 
meer dan 50 miljoen hectare sinds 1990. Het bosareaal 
waarvan gerapporteerd werd dat het meerdere doeleinden 
dient, is dan weer toegenomen met 10 miljoen hectare 
in dezelfde periode. Dit komt omdat bossen steeds meer 
erkend worden voor andere functies, en dat bosfuncties 
steeds meer gecombineerd worden. Dit multifunctioneel 
model is ook het model dat in ons land wordt gevolgd, ook 
al blijven er duidelijk verschillende tussen bijvoorbeeld het 
noorden en het zuiden van het land. In het Waals gewest is 
de economische productiefunctie van bossen heel duidelijk 
aanwezig, maar krijgen de andere functies zoals natuur en 
recreatie, ook steeds meer aandacht. In Vlaanderen krij-
gen deze laatst genoemde functies traditioneel meer aan-
dacht, ook omdat de bosoppervlakte schaarser is en omdat 
de bevolkingsdruk groter is. Maar de houtopbrengst blijft 
ook in Vlaanderen een duidelijke doelstelling. Door eigen 
grondstoffen te produceren, verminderen we immers onze 
ecologische voetafdruk elders in de wereld. Maar met een 
bosindex van 10% zal de productiefunctie in het licht van 
de zelfvoorzieningsgraad steeds beperkt blijven.

Na een daling in de jaren 1990, neemt de hoeveelheid hout 
welke geoogst wordt opnieuw toe. Op mondiaal niveau, 
werden de houtkappingen geschat op jaarlijks 3,4 miljard 
kubieke meter, wat vergelijkbaar is met de volumes van 
voor 1990. Dit komt overeen met ongeveer 0,7 procent van 
de totale houtvoorraad welke in de bossen aanwezig is. Ge-
zien het feit dat illegaal hout meestal niet terug te vinden 
is in officiële statistieken, ligt het werkelijk volume aan 
gekapt hout ongetwijfeld veel hoger. Illegale houtkap is in 
veel streken in de wereld een ernstig probleem. Het thema 
heeft de laatste 10 jaar zeer veel beleidsaandacht gekregen 
op de internationale scene. Verschillende grote markten, 

in hoofdzaak de Verenigde Staten van Amerika en de Euro-
pese Unie hebben specifieke actieplannen opgezet met als 
doel de handel in illegaal gewonnen bosproducten effectief 
aan te pakken.

Eveneens opmerkelijk is het feit dat op mondiaal niveau 
bekeken, ongeveer de helft van alle uit het bos gekapte 
hout, een gebruik als brandstof krijgt. Dit toont aan dat een 
belangrijk deel van de energiebehoeften van de wereld nog 
steeds gehaald wordt uit bossen en houtige aanplantingen. 
Vooral voor ontwikkelingslanden en in aride streken is dit 
een belangrijk aandachtspunt waarbij een degelijke plan-
ning en voorziening van gemakkelijk te winnen brand-
hout, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de armoe-
debestrijding en de ontwikkeling van plattelandsgebieden.

Bij het beheren van bossen omwille van het voortbrengen 
van hout, is het van belang een goed zicht te hebben op de 
natuurlijke aangroeicapaciteit van het bos. Bomen groeien 
en maken zo meer hout aan. Door de te kappen hoeveel-
heid hout lager of gelijk te houden aan de hoeveelheid wel-
ke van nature bijgroeit, wordt het natuurlijke kapitaal niet 
aangetast. Dit is een belangrijk principe bij het duurzaam 
beheer van bossen.

scHermfunctie VAn Bossen

8% van de bossen in de wereld hebben bodem-en waterbe-
scherming als hun primaire doelstelling. Het gaat om on-
geveer 330 miljoen hectare dat als eerste doel krijgt de bo-
dem en waterlagen te beschermen, lawines tegen te gaan, 
zandduinen te stabiliseren, woestijnvorming te controle-
ren of de kust te beschermen. Het wereldwijde areaal aan 
schermbos – of bos met een duidelijk beschermende rol 
ten aanzien van de omgeving - steeg met 59 miljoen hecta-
re tussen 1990 en 2010. Ook hier is de winst voornamelijk 
op conto van China te schrijven wegens grootschalige aan-
plantingen als bestrijding van woestijnvorming, voor het 
behoud van bodem en regeling van de waterhuishouding.

Mangrovebossen zijn een mooi voorbeeld van de scherm-
functie van bossen. Deze groeien langs de kusten en langs 
grote rivieren in de tropen en subtropen. Mangrovebossen 
zijn te herkennen aan de bomen met zogenaamde steltwor-
tels. Deze wortels geven de bomen houvast in de modderige 
ondergrond en dienen ook als ademhalingsorganen. Man-
grovebossen zijn doorgaans dicht begroeid. Bij hoogwater 
steken de kruinen net boven het water uit. Bij laagwater is 
een doolhof van stammen bekleed met zeewier en mossel- 
en oesterschelpen zichtbaar. De stammen en wortels van 
mangrovebossen breken de immense kracht van het was-
sende water en hun wortels verankeren de modderbanken. 
Zo beschermen mangrovebossen het achterliggende land 
en zijn bewoners tegen zware stormen, overstromingen en 
tsunami’s. Indien minder mangrovewoud was gekapt, zou-
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den er veel minder slachtoffers geweest zijn in Thaïland 
toen in 2004 de grote tsunami toesloeg na een zeebeving.

socio-economiscHe Betekenis VAn Bossen

Het beheer van bossen voor sociale en culturele functies 
neemt toe, maar dit is moeilijk te kwantificeren. De stre-
ken met vrij goede gegevens over de aanwijzing en gebruik 
van bossen voor recreatie, toerisme, onderwijs of het be-
houd van cultureel en spiritueel erfgoed, zijn Oost-Azië en 
Europa. Daar geldt het leveren van dergelijke sociale dien-
sten als de belangrijkste doelstelling voor het beheer voor 
zo’n respectievelijk 3 en 2 procent van het totale bosgebied. 
Maar bijvoorbeeld ook Brazilië heeft meer dan een vijfde 
van de bosoppervlakte aangewezen voor de bescherming 
van de cultuur en de manier van leven van inheemse volke-
ren welke afhankelijk zijn van bossen voor hun sociaal en 
spiritueel voortbestaan. Wereldwijd zijn 4 procent van de 
bossen aangewezen voor het verlenen van sociale diensten.

De waarde van het gekapte hout is hoog, maar schommelt 
sterk. Wat jaarlijks gekapt wordt in de bossen, kreeg in de 
periode 2003-2007 een marktwaarde van iets meer dan US 
$ 100 miljard per jaar. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan 
de waarde van het industrieel rondhout, of het ruwe hout 
dat als grondstof dient voor verdere industriële verwerking. 
Deze cijfers bleven weliswaar gelijk tussen 1990 en 2000, 
maar vertoonden een toename van ongeveer 5 procent per 
jaar in de periode 2000-2005. Dit suggereert dat rondhout 
prijzen enigszins herstelden sinds de daling (in reële ter-
men) in het decennium 1990-2000. Sinds 2005 zijn de 
prijzen evenwel opnieuw gedaald in waarde.

De waarde van de niet-hout bosproducten blijft onderschat. 
De gerapporteerde waarde bedroeg voor 2005 ongeveer US 
$ 18,5 miljard dollar. Het grootste deel hiervan wordt ge-
leverd door vhHHetoedingsmiddelen. Uit tal van landen 
waar niet-hout bosproducten zeer belangrijk zijn, ontbreekt 
nog veel informatie. De door FAO gepubliceerde gegevens 
zijn dus wellicht slechts een fractie van de werkelijke totale 
waarde van de geoogste bosproducten andere dan hout.

Ongeveer 10 miljoen mensen zijn werkzaam in het bos-
beheer, maar veel meer zijn direct afhankelijk van bossen 
voor hun levensonderhoud. De gerapporteerde werkgele-
genheid in het bosbeheer daalde met ongeveer 10 procent 
tussen 1990 en 2005, waarschijnlijk als gevolg van stijging 
van de arbeidsproductiviteit en de toegenomen mechanisa-
tie. Europa, Oost-Azië en Noord-Amerika zagen een sterke 
daling van de tewerkstelling (15 tot 40 procent tussen 1990 
en 2005), terwijl in andere regio’s de werkgelegenheid 
enigszins steeg. De meeste landen rapporteerden dan weer 
meer werkgelegenheid in het beheer van beschermde ge-
bieden. Maar opnieuw zijn deze cijfers te relativeren. Er 
wordt aangenomen dat bosbouw ook veel werkgelegenheid 
verschaft buiten de formele sector, waardoor het belang van 

bossen voor de bestaanszekerheid op het platteland en na-
tionale economieën nog groter zijn dan de gerapporteerde 
cijfers suggereren. Hoewel uiteraard de nationale boek-
houding van een land ook veel geld ziet verloren gaan door 
de illegale activiteiten.

Interessant uit de laatste FRA is de inschatting rond over-
heidsuitgaven en –inkomsten. In het algemeen geven over-
heden meer geld uit aan bosbouw dan ze er inkomsten uit 
halen. Gemiddeld haalden de landen ongeveer US $ 4,5 in-
komsten per hectare bos, variërend van minder dan US $ 1 
per hectare in Afrika tot iets meer dan US $ 6 per hectare 
in Europa. De overheidsuitgaven voor de bosbouw bedroe-
gen ongeveer US $ 7,5 per hectare gemiddeld. De gemid-
delde uitgaven lagen het hoogst in Azië (meer dan US $ 20 
per hectare). In Zuid-Amerika en Oceanië lagen de gemid-
delde uitgaven per hectare lager dan US $ 1. Dit illustreert 
dat overheden het blijkbaar de moeite waard vinden om 
een herverdeling van de financiële middelen door te voeren 
ten voordele van bosbeheer. Wellicht valt dit te verklaren 
door het feit dat overheden overtuigd zijn van het breder 
maatschappelijk belang van bossen en dat zij daarom in 
verhouding meer geld uitgeven aan bossen dan ze er een 
inkomen uit halen. 

WetteliJk en institutioneel kAder

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikke-
ling van bosbeleid door middel van wetgeving en nationale 
bossenprogramma’s. Van de 143 landen die verklaren een 
duidelijk bosbeleid te voeren, hebben 76 landen een echt 
nationaal bossenprogramma afgewerkt of recent aangepast 
sinds 2000. Van de 156 landen die een specifieke boswet 
hebben, hebben 69 landen - voornamelijk in Europa en 
Afrika - gemeld dat hun huidige boswet is tot stand ge-
komen of gewijzigd sinds 2005. Bijna 75 procent van de 
bossen in de wereld worden nu gedekt door een nationaal 
bosprogramma of een duidelijk gedefinieerd bosbeleid. 
Dat is een participatief beleidsproces voor de ontwikkeling 
en implementatie van het bosbeleid en de internationale 
verplichtingen op nationaal niveau.

Het personeelsbestand in openbare instellingen welke rond 
bossen werkt, neemt af. Ongeveer 1,3 miljoen mensen wer-
ken in zulke instellingen, waarvan 22 procent vrouwen. Op 
mondiaal niveau is het aantal medewerkers gedaald met 1,2 
procent per jaar sinds 2000. Meer dan 20 000 professio-
nals werken in openbare onderzoeksinstellingen.

eigendom en BeHeer VAn Bossen

80% van de bossen in de wereld zijn eigendom van de 
overheid. Maar eigendom en beheer van bossen door lo-
kale gemeenschappen, particulieren en bedrijven neemt 
toe. Dit illustreert ook de snelle veranderingen inzake ei-
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gendomsstructuren welke heel wat landen doormaakten 
welke omschakelden van een geleid communistisch sys-
teem, naar een meer vrije markt economie. Toch blijven de 
verschillen inzake bezitsverhoudingen tussen de verschil-
lende delen in de wereld erg groot. Noord-en Midden-Ame-
rika, Europa (met uitzondering van de Russische Federa-
tie), Zuid-Amerika en Oceanië hebben een hoger percen-
tage aan privé-eigendom dan andere regio’s. In veel landen 
is er een toenemende trend om lokale gemeenschappen, 
particulieren en bedrijven te betrekken in het beheer van 
bossen welke eigendom zijn van de overheid.

Meer dan 1,6 miljard hectare bos heeft een beheerplan. Het 
bosbeheerplan is een belangrijk instrument voor het reali-
seren van duurzaam bosbeheer omdat het op een duidelij-
ke en overzichtelijke manier de doelstellingen vaststelt en 
dit vertaalt in een helder uitvoeringschema voor het beheer. 
Dit is dus een belangrijke evolutie. De oppervlakte aan bos-
sen met een beheerplan is evenwel geen adequate indicator 
om af te lezen of een bosgebied ook effectief verantwoord 
beheerd wordt. De bosbeheerplannen kunnen bijvoorbeeld 
niet effectief uitgevoerd worden. Tegelijkertijd betekent het 
niet dat bossen zonder een beheerplan daarom slecht zou-
den beheerd worden.

conclusies

Het Internationaal Jaar van de Bossen vraagt aandacht voor 
het duurzaam beheer van bossen ten voordele van de mens. 
Met dit Internationaal Jaar als aanleiding, heeft FAO met 
het Global Forest Resources Assessment 2010 het meest 
omvangrijke rapport gepubliceerd rond de toestand van de 
bossen in de wereld. Aan de landen werd gevraagd infor-
matie rond bossen aan te leveren met behulp van een hele 
reeks criteria en indicatoren en werden onafhankelijke des-
kundigen ingezet ter controle en evaluatie. De cijfers laten 
zien dat de intense internationale dynamiek ook op het ter-
rein resultaten aflevert. Een belangrijke vaststelling. De cij-
fers mogen evenwel niet gebruikt worden om landen met 
elkaar te vergelijken alsof het een wedstrijd was. De cijfers 
zijn een weerslag van het beleid en van maatschappelijke 
ontwikkelingen die zich telkens in een verschillende con-
text afspelen.

De meest in het oog springende conclusie blijft dat de we-
reld nog steeds aan een aanzienlijk tempo bossen verliest, 
ten voordele van ander landgebruik. Verdere aandacht blijft 
dus zeker nodig. Ook voor de internationale rapportering, 
want veel interessante informatie is nog te weinig betrouw-
baar of is slechts voor bepaalde delen in de wereld effectief 
beschikbaar. Ook hier ligt dus een grote uitdaging voor de 
internationale gemeenschap en voor de landen zelf. Want 
meten is weten. Laat ons nu ook nog hopen dat weten ook 
effectief aanzet tot verantwoord handelen.

We kunnen alleen maar hopen dat deze inspanningen zul-
len verdergezet worden. Afspraak binnen 5 jaar om te zien 
of er inderdaad nog meer kentering kan opgetekend worden.
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Meer weten?

– Informatie omtrent het Forest Resources Assessment met tal van 

statistieken en overzichten is te vinden op http://www.fao.org/
forestry/fra/fra2010/en/

– Informatie omtrent de werkzaamheden van het VN Bossenforum is 

te vinden op http://www.un.org/esa/forests/
– Informatie omtrent bossen in Europa is te vinden op:

– Website van de Ministeriële Conferentie ter Bescherming van Bos-

sen in Europa: http://www.foresteurope.org/
– Websites van de Europese Commissie van de Europese Unie:

– Directoraat Leefmilieu:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
– Directoraat Landbouw:  

http://ec.europa.eu/agriculture/fore/index_en.htm
– Informatie omtrent de toestand van de natuur in Vlaanderen is te 

vinden op de website van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 

onder ‘natuurindicatoren’ : http://www.natuurindicatoren.be/
– Informatie over de Week van het Bos: www.weekvanhetbos.be
– Informatie over natuur- en bosbeleid in Vlaanderen: www.na-

tuurenbos.be
– Informatie over het Vlaams Fonds Tropisch Bos : www.groenhart.be




