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Nieuwsbrief voor natuur- en milieubeleid in Gelderland

Kiezen voor natuur in
Gelderland
‘Niet alles kan’. Dat is het motto voor de
oplossing van het stikstofprobleem. Het motto
moest leiden tot het inzicht dat de stikstofuitstoot in diverse sectoren omlaag moet omdat
dit te veel druk geeft op onze leefomgeving. Dat
het nu ook wordt uitgelegd dat natuur niet
overal kan, gaat voorbij aan het feit dat al
decennialang problemen worden afgewenteld op
de natuur. We moeten de laatste natuurgebieden die er nog zijn juist goed beschermen
en actief herstellen.
De verscheidenheid aan natuur, aan leefgebieden, planten en dieren is belangrijk voor de
biodiversiteit. En de nabijheid van natuur is
belangrijk voor Gelderlanders, om van te
genieten, te ontspannen en te bewegen.
Te veel stikstof is een van de belangrijke
oorzaken van de achteruitgang van de natuurgebieden. Het leidt tot een verarming van de
soortenrijkdom en hindert het herstel. Niet
alleen in de Europees beschermde natuur, maar
in al onze natuurgebieden. Daarom moet
effectief stikstofbeleid onderdeel uitmaken van
een samenhangend natuurherstel. Een robuust
ruimtelijk natuurnetwerk en het aanpakken van
problemen met droogte horen daarbij. Het is tijd
voor keuzes, voor kwaliteit en een leefbaar
Gelderland.
Ten slotte: Nederlandse natuur- en milieuorganisaties hebben gezamenlijk hun standpunt
over de Spoedwet aanpak stikstof ingebracht bij
de Tweede Kamer. U kunt dit vinden op
gnmf.nl/stikstof.
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Zet in op meer bomen
Bomen dragen bij aan biodiversiteit, houden
koolstof vast, verfraaien het landschap en
verbeteren de luchtkwaliteit. Bovendien zorgen
ze voor koelte en schaduw in de steeds warmere
zomers.
De Gelderse biodiversiteit staat onder druk en de
Gelderse bossen hebben het moeilijk:
verdroging, verzuring, te veel stikstof en diverse
ziekten. Het antwoord daarop zijn gemengde,
weerbare bossen en het behalen van onze
biodiversiteitsdoelen. Duurzaam bos- en bomenbeheer dus, en voldoende ruimte en middelen
voor landschapselementen. Ook landschapselementen zijn van betekenis als leefgebied en
verbindende schakels voor planten en dieren.
Biodiversiteit en klimaatadaptatie
De Gelderse Natuur en Milieufederatie roept PS
op om in het nieuwe bossenbeleid in te zetten
op meer bomen. Door aanleg van nieuw bos,
maar ook via landschapselementen en
laanbomen, agroforestry en voedselbossen. Zo
kan het bossenbeleid ook bijdragen aan herstel
van de biodiversiteit en aan klimaatadaptatie.
De provincie is bij uitstek de organisatie om een
toename aan bomen en bossen in Gelderland te
stimuleren en te faciliteren. Dat geldt ook voor
het beperken van bomenkap en compensatie
daarvoor. Als er kap plaatsvindt, dan vraagt dit
om volwaardige compensatie, ook als de kap
bedoeld is om meer ruimte te bieden aan andere
natuurtypen.
Als het gaat om veiligheid langs wegen is
maatwerk gevraagd om bomenkap als het kan te
voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
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