PERSBERICHT
Stop verkwijning natuur Ulvenhoutsebos door stikstof belasting.
Die oproep doet de Groene Koepel aan de raads- en statenleden en de colleges van de vier
aanliggende gemeentes en het provinciebestuur.
Ondanks dat het Ulvenhoutse Bos een eeuwenoud bos met zeldzame plantensoorten is, en met de
Natura-2000 status zwaar beschermd is, kwijnt de natuur daar weg. Van de kenmerkende soorten als
Witte Rapunzel, Knikkend Nagelkruid en Bosanemoon is ca 90% de laatste dertig jaar verdwenen. Het
reddingsplan met vernatting en opkweken en bijplaatsen van stekjes is niet voldoende om als gezond
bos te overleven. De kiemkracht is onvoldoende en de toekomst uiterst kritisch. Een hoofdoorzaak is
de jarenlange overmatige stikstofdepositie van bedrijvigheid op korte afstand. Die is ontstaan door te
veel en te ruime individuele vergunningverleningen door de overheden, zonder op de totale
belasting te letten.
Omdat ook landelijk blijkt dat ‘piekbelasters’ van ammoniak dichtbij Natura-2000 het meest
schadelijk zijn, is door een ‘stikstofgroep’ vanuit de regionale natuurverenigingen een globale
inventarisatie gemaakt van de ammoniak emissies rondom het Ulvenhoutsebos. De inventarisatie
omvat de locaties en de emissies van de grotere ammoniak piekbelasters in de vier ‘bron’gemeenten,
te weten Breda, Oosterhout (Dorst), Alphen-Chaam en Gilze en Rijen (Lijndonk).
Deze inventarisatie is via de Groene Koepel als handleiding aan de overheden aangeboden om
maatregelen voor vermindering te nemen. Want al jaren is bekend dat de Kritische Depositie Waarde
(KDW) van het Ulvenhoutsebos fors overschreden wordt. Een vermindering van ca 50 % is nodig om
als gezond bos te kunnen overleven.
Hoewel de nabij gelegen agrarische ondernemingen met ammoniak emissies en werkend op geldige
vergunningen het grootste effect hebben, zijn er ook andere stikstofbronnen (verkeer, etc) die
navenant bij moeten dragen.
Na rechterlijke uitspraken en het rapport van Remkes van ‘niet alles kan overal’ werken provincie,
gemeentes èn de landbouworganisatie al een jaar via een gebiedsgerichte aanpak aan mogelijke
oplossingen voor het Ulvenhoutsebos. Echter achter de schermen, zonder zichtbare resultaten en
zonder betrokkenheid van natuurbehartigers, wat niet transparant is.
Met de inventarisatie kunnen de overheden een selectie maken van de meest kansrijke locaties om
de stikstofdepositie tot een aanvaardbaar en leefbaar niveau terug te brengen. Dat zal ook ten goede
zal komen aan de luchtkwaliteit en gezondheid van burgers, want op Europese schaal is de
grenstreek van Brabant en Vlaanderen een ‘hot spot’ van schadelijke emissies. Speciaal voor
gemeentes geldt dat zij bij de aanpak het verschil kunnen maken door hun bekendheid met de
plaatselijke agrarische ondernemers en het gemeentelijke ruimtelijke instrumentarium om een
duurzaam en groen toekomstperspectief voor de ondernemers te gaan bieden.
Door het nieuwe coalitie programma 2021 met ca € 25 miljard voor herstel van natuur in Natura2000 gebieden zoals het Ulvenhoutse Bos is de aanpak erg actueel. De natuur van het Ulvenhoutse
Bos mag niet langer wegkwijnen!
In de Stikstofgroep is deel genomen door deelnemers vanuit Natuur- en Milieuvereniging Markkant,
IVN Mark&Donge, Milieudefensie-Breda, handhavingsdeskundigheid, Milieudefensie-Oosterhout,
werkgroep Leefomgeving (Natuurplein) en Milieuvereniging De Groene Koepel.

Voor nadere informatie: milieuverenigingdegroenekoepel@gmail.com
telnr. 0641705593

