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Hete hangijzers in de bospolitiek

Bosbouw, gericht op
duurzaamheid van
het bos, is een van
de oudste en meest
verbreide vormen
van natuurbescher
ming.

Natuurbehoud en Openluchtrecreatie naar "Land
bouw"

De meest onverwachte ontwikkeling in de bospolitiek in
1982 is ongetwijfeld het besluit geweest om Natuurbe
houd en Openluchtrecreatie over te brengen naar het
Ministerie van Landbouw en Visserij. Dergelijke verras
singen zijn alleen bij kabinetsformaties mogelijk!
Hoewel deze vroegere onderdelen van CRM eerst on
der de nieuwe staatssecretaris van Landbouw zouden
vallen, werd al snel besloten dat ze, samen met land
bouwen bosbouw, onder de politieke verantwoorde
lijkheid van de minister zelf kwamen. Dat was voor de
bosbouw niet ongunstig omdat, bij toevoeging aan een
portefeuille Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van

de staatssecretaris, een ondersneeuwen onder vooral
de politiek sterke natuurbescherming had gedreigd. Nu
is er, dankzij de combinatie met Landbouw, meer kans
op evenwicht.
Wel moet worden gevreesd dat de onduidelijkheid rond
het bosbouwbeleid toeneemt. Voorheen was sprake
van een politieke discussie om het bos tussen de mi
nisteries van CRM en Landbouw, niet altijd even vreed
zaam maar wél duidelijk. Die duidelijkheid heeft zijn
voordelen. Als er sprake is van fundamentele verschil
len van inzicht in het beheer van het Nederlandse bos,
moet een "choc des opinions" - zij het met een weder
zijds respekt en begeleid door een goede, eerlijke ar
gumentatie - plaatsvinden in het kabinet en in het par
lement, niet binnenskamers.
De bosbouw heeft politiek steeds een zwakke positie
ingenomen. Deze werd echter in de laatste jaren duide
lijk sterker, mede dankzij onverbloemde uitspraken van
opeenvolgende ministers van Landbouw ten gunste
van een bedrijfsmatige, veelzijdige, ook op produktie
gerichte bosbouw. Voorlopig echter zal veel minder
sprake zijn van duidelijke onversneden standpunten.
De politiek verantwoordelijken en de ambtelijke top van
het departement zullen willen en moeten bewijzen dat
de belangen van natuurbehoud en openluchtrecreatie
in goede handen zijn geraakt. Dat kan in de eerstko
mende jaren, zeker naar buiten toe, leiden tot over-ac
centuatie van die belangen. De bij het bos en de bos
bouw belanghebbende groeperingen in ons land zullen
daarom politiek intensief bezig moeten zijn om deson
danks zoveel mogelijk helderheid te forceren.

Bosbouw en natuurbescherming

Bosbouw, gericht op duurzaamheid van het bos, is een
van de oudste en meest verbreide vormen van na
tuurbescherming. Bosbouw en natuurbescherming
hoeven dan ook in het geheel niet elkaars tegenpolen te
zijn, zolang ze oe mogelijkheden die ze elkaar bieden
zien, hun wederzijdse belang onderkennen en elkaars
specifieke doelstellingen respekteren.
Dat komt onvoldoende tot uiting in het Struktuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud (1), een document dat
zich vooral op planologische aspekten zou moeten
richten maar zich ook met het bosbeheer bezighoudt en
daarbij met een aantal voor de bosbouw ongunstige
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een discrepantie tussen bepaalde kosten en inkomsten
in de rest van deze eeuw zal voortbestaan; integendeel,
de verwachting is een relatief sterkere stijging van
houtprijzen. In de tweede plaats geeft volgens het
LEI (4) 38 % van de onderzochte bedrijven een positief
resultaat; belangrijke faktoren hierbij zijn de leeftijd van
het bos en de omvang van het bosbedrijf. Tenslotte
moet worden verwezen naar model matige berekenin
gen van het Bosschap (5) die aantonen dat rendabel
bos wel degelijk mogelijk is, mits men gebruik maakt
van nieuwe inzichten.

2. Van Beusekom stelt dat de verwachting gewettigd is
"dat extensievere, meer op natuurlijke ontwikkeling
gerichte beheersvormen juist goedkoper zullen blijken
te zijn, ook al is er sprake van een lagere of zelfs in het
geheel geen oogst van hout". Hij staaft zijn bewering
niet, zegt overigens even later zelf dat de kwestie nog in
onderzoek is. Dan is het echter niet zo fraai een derge
lijke opmerking te maken, temeer omdat de auteur zélf
vermeldt dat dit feit "van cruciaal belang is voor de
politieke behandeling van de beleidsvoornemens van
de regering inzake meer natuurlijk bos".

3. Het feit dat onze houtproduktie slechts in 8 % van
onze behoefte aan houtprodukten kan voldoen, is voor
Van Beusekom aanleiding te stellen dat beperking van
de houtproduktie in een "relatief klein deel van ons
bosareaal nauwelijks invloed heeft op de hoeveelheid te
importeren hout". Als terwille van de idee om Neder
lands bos "meer natuurlijk" te gaan beheren
400.000 m3 houtproduktie verloren gaat, betekent dat
een verhoging van de jaarlijkse invoer van houtproduk
ten van meer dan 150 miljoen gulden, werkloosheid
voor een groot aantal bij bos en hout betrokken mensen
en een verdere afhankelijkheid van een steeds schaar
ser wordend internationaal houtaanbod (2, 6).

4. Van Beusekom zegt dat 75 % van ons bosareaal
slechts 25 % van onze houtproduktie levert en dat ook
dáárom geen angst hoeft te bestaan voor de con
sequenties van een "meer natuurlijk" bosbeheer. Dit is
een ook bij Kritisch Bosbeheer gehoorde bewering,
waarvoor dan als bron de Struktuurvisie op het Bos en
de Bosbouw (8) wordt genoemd. Daarin worden echter
alleen cijfers genoemd over de relatie tussen het areaal
en de bijgroei oftewel aanwas van het bos. Die cijfers
zeggen echter niets over de houtproduktie zoals die
door bosbouwkundigen wordt bedoeld, namelijk de
houtoogst. Nu worden de begrippen houtaanwas en
houtoogst door niet-bosbouwkundigen wel vaker door
elkaar gehaald als ze over houtproduktie spreken. Een

12,7 15,0 14,8
14,4 15,0 14,0
21,6 23,6 22,0

6,6 6,9 6,4
29,2 27,7 31,0

3,5 3,1 2,9
1,7 2,0 0,9

10,3 6,7 8,0

Tabel 1

N.O. gebied
Oostelijk gebied
Veluwe
Utrechtse Heuvelrug/Gooi
Zuidelijk gebied
Kustgebied
Zuid-Limburg
Restgebied

1. Hij hamert op het aambeeld van de slechte bedrijfs
resultaten van de bosbouw zoals die worden geregi
streerd door het LEI. Hij schrijft "De produktiekosten
van hout, vooral loon- en machinekosten voor de ver
zorging van aanplant en jonge opstanden zijn veelal
aanzienlijk hoger dan de inkomsten uit de houtoogst die
de komende decennia mogen worden verwacht".
Dit is een ongenuanceerde en deels onjuiste opmer
king. In de eerste plaats is er geen enkele aanwijzing dat

richtlijnen komt. Onze belangrijkste bezwaren (2) zijn
dat
- Het overgrote deel van ons bos wordt geplaatst in de

twee categorieën waar het accent natuur respektieve
lijk boven- en nevengeschikt is aan andere bosfunk
ties, zeer weinig in de categorie waar die andere
funkties het hoofdaccent hebben.

- In 15 % van ons bosareaal op den duur geen sprake
meer zal zijn van houtproduktie.

- Exoten moeten worden geweerd in de eerder
genoemde twee categorieën, natuurlijke verjonging
bevorderd, omlopen verlengd.

Het beeld van veel Nederlandse bossen zou hiermee
ingrijpend veranderd worden, de houtproduktie met
ongeveer 400.000 m3 verminderd.
Weliswaar is na de inspraakprocedure nog geen defini
tief regeringsstandpunt bepaald en dus heeft ook de
Tweede Kamer nog geen uitspraak gedaan. Des te
opmerkelijker dat Van Beusekom (3), direkteur Na
tuurbehoud Staatsbosbeheer, dit Struktuurschema
accentueert als leidraad voor het beheer van het Ne
derlandse bos. Hij spreekt negatief over "het officiële
beleidsadagium van de overheid dat het beheer gericht
dient te zijn op de meervoudige gebruiksmogelijkheden
van het bos"; de hoofdfunktie natuur is zijns inziens niet
verenigbaar met een beheer, gericht op houtproduktie
en daarmee niet strokend met een economisch gericht,
bedrijfsmatig beheer.
Van Beusekom constateert dat door de regering in het
eerdergenoemde Struktuurschema de mogelijkheid
wordt geopend "om in een aantal van onze grotere bos
en natuurgebieden het thans nog sterk door houtteelt
principes bepaalde beheer om te buigen in de richting
van natuurontwikkeling" . Hij noemt verder de mogelijk
heid dat in bossen waar het accent op natuur niet bo
ven- maar nevengeschikt is aan andere accenten (waar
andere funkties dus gelijkelijk mee zouden mogen tei
len) "in het op houtproduktie gerichte beheer doelbe
wust ruimte wordt geboden voor natuurlijke processen
en natuurlijke differentiatie". Dat betekent overigens
nogal wat! Immers, "dit houdt o.a. in toepassing van
inheemse, ter plaatse thuishorende boomsoorten",
verder "het als regel toepassen van spontane bosver
jonging, zo nodig bijplant van inheemse soorten, en het
werken met lange omlopen".
Van Beusekom vertegenwoordigt ongetwijfeld een be
langrijke stroming in onze natuurbescherming. Daarom
is het des te opvallender dat hij in het vervolg van zijn
artikel zijn opvattingen over bosbeheer over de rug van
anderen speelt. Hij voert namelijk argumenten tegen de
bedrijfsmatige bosbouw aan die bovendien onvoldoen
de zijn onderbouwd.
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Bosvorm Oppervlakte bos Beschikbaar hout
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in % van het Nederlands totaal

A. Opgaand naaldbos 50 73 74
B. A. minus grove den 21 31 38
C. Opgaand loofbos 16 21 20
D. C. minus populier 13 12 12
E D. plus grove den 42 54 48
F. Onvolkomen opgaand bos 1

)

+ bosjes <0,5 ha2 ) 25 6 6
G D. plus F. 38 18 18

1) bosterreinen met verwaarloosde opstanden, bosparken met primair een
funktie voor recreatie, landschap of cultuurhistorie en bosterreinen in
woonkernen, in tweede-woningcomplexen, etc. (Adviesbureau Arnhem)

2) incl. houtwallen en singels breder dan 3 meter. (Adviesbureau Arnhem)

spreid en dat er geen sprake is van verhoudingen als
door Van Beusekom genoemd. In tabel 2 zijn de cijfers
vermeld voor een aantal combinaties van bosvormen,
eveneens berekend op basis van gegevens van het
Adviesbureau Arnhem. Ook daarin echter kan men
geen aanwijzing vinden dat 75 % van ons bosopper
vlakte slechts 25 % van de houtproduktie levert. Het lijkt
dan ook beter deze verhouding naar het rijk der fabelen
te verwijzen.
Blijft overigens de interessante vraag of de quasi
geruststellende opmerking van Van Beusekom c.s. wil
zeggen dat de natuurbescherming genoegen neemt
met de minst produktieve gedeelten van ons bos!

Tabel 2

Gevariëerd én pro
duktief.

relatie tussen actuele bijgroei en actuele houtoogst is
niet te leggen; veel bijgroei vindt plaats in bos dat niet of
nog lang niet kaprijp is. Daarom steunt de Struktuurvisie
de bewering van Van Beusekom niet, tenminste als hij
bedoelt, dat 75 % van ons bos slechts 25 % van onze
houtoogst levert. Zou hij desondanks toch gelijk
hebben, dan zou dat tot uiting moeten komen bij verge
lijking van de Nederlandse bosgebieden of van de be
langrijkste bosvormen of groepen daarvan.

In tabel 1 vindt men voor elk bosgebied het aandeel in
het totale Nederlandse bosareaal én het aandeel in de
totale hoeveelheid voor oogst beschikbaar hout (iets
meer dan de werkelijke houtkap). Daarbij is uitgegaan
van een aantal gegevens van het Adviesbureau
Arnhem (7). Uit de tabel blijkt dat de houtproduktie
evenwichtig over de verschillende bosgebieden is ver-

De bosbouw moet open staan voor experimenten op
beperkte schaal, gericht op één bepaald belang. Waar
het gaat om aantoonbare grote natuurwetenschappelij
ke belangen zijn bosreservaten zeker op hun plaats.
Maar als de natuurbescherming zware claims op de
kleine oppervlakte Nederlands bos gaat leggen, als zij in
een zeer groot deel daarvan de wet wil gaan voorschrij
ven (zie het Struktuurschema Natuur- en Landschaps
behoud), zal zij concrete argumenten moeten aanvoe
ren, gebaseerd op eigen kracht, en niet op de wel of niet
vermeende zwakheden van anderen. Zij zal met goed
uitgewerkte, praktisch toepasbare voorstellen moeten
komen. Een zinvolle discussie wordt pas dán mogelijk.

Tenslotte iets over de toepassing van de Natuurbe
schermingswet, aktueel geworden door een voorval in
Noord-Brabant. In de zomer van 1982 werd bekend dat
de minister van CRM onder meer een gedeelte van het
landgoed "De Utrecht" tot beschermd natuurmonu
ment wil uitroepen, met alle consequenties vandien
voor de vrijheid van handelen van de eigenaar. Daar
mee ontstond de paradoxale situatie dat een stuk bos,
om economische redenen aangelegd en met een sterk
op houtproduktie gericht beheer, kennelijk zo waarde
vol uit natuurbeschermingsoogpunt is geworden dat het
aan dat economisch gerichte beheer moet worden ont
trokken.
In de Natuurbeschermingswet wordt "natuurschoon"
naast "natuurwetenschappelijke waarden" als criterium
genoemd voor het door de minister aanwijzen van een
"beschermd natuurmonument". Echter, tal van onze
bossen zijn" mooi", betekenen "natuurschoon" zon
der tegelijkertijd grote natuurwetenschappelijke bete
kenis te hebben. Alleen de laatste zou een criterium
mogen zijn. Als bossen om redenen van natuurschoon
onder de natuurbeschermingswet worden geplaatst
kan dit leiden tot een grootscheeps uitroepen tot be
schermde natuurmonumenten waarbij de betrokken
minister dwingend bepaalde belangen bij het bosbe
heer doet prevaleren.
Het lijkt voor de boseigenaar gevaarlijk te zijn om in zijn
bos aan een stuk natuurschoon te bouwen! Zo wordt
het tegengestelde bereikt van wat een algemeen be
lang is.
"Natuurschoon" dient dan ook uit de natuw'be
schermingswet te verdwijnen als criterium voor het
aanwijzen van een bos als beschermd natuurmonu
ment,



Uitbreiding van ons bosareaal

In onder andere de Nota Landelijke Gebieden heeft de
regering het voornemen aangekondigd in de komende
decennia het bosareaal met 30.000 à 35.000 ha uit te
breiden. Daarvan dient een derde in Zuidelijk Flevoland
te komen, een derde in de Randstad Holland en een
derde elders. Het betreft door de overheid aan te leggen
bos. Daarnaast werd gesproken over een uitbreiding
van het partikuliere bosareaal met 15000 ha.
Hoe is nu de situatie?
In Zuidelijk Flevoland is de geplande oppervlakte van
10.000 ha met 1.000 ha verminderd, gevolg van het
convenant dat gesloten is naar aanleiding van de ver
legging van de Flevospoorlijn. Van de resterende op
pervlakte is 6.000 ha aan het landelijk gebied en 3.000
ha aan het stedelijk gebied Almere toebedeeld. De
6.000 ha lijkt te worden gerealiseerd, maar de aanleg
van het bos bij Almere ontmoet grote problemen.
Slechts 1500 ha werkelijk bos is tot dusverre in de
planning verwerkt; 1500 ha wordt wel als bosbestem
ming gepousseerd maar betreft in feite singeltjes, par
ken en andere recreatieve bestemmingen. Belangheb
benden bij bosuitbreiding in ons land zullen met deze
onaanvaardbare interpretatie van bosareaal zeker niet
akkoord mogen gaan.

nieuwe aanvragen voor de bebossings- en voor herbe
bossingssubisdie in behandeling konden worden ge
nomen omdat de op de begroting daarvoor uitgetrokken
middelen waren uitgeput. Wie mocht denken dat het
kabinet, gezien de ervaring in 1982, voor 1983 het toch
waarlijk niet grote bedrag van totaal nog geen 5 miljoen
gulden zou verhogen, is bedrogen uitgekomen. Overi
gens, voor nieuwe bosaanleg is slechts ongeveer
f 600.000,- uitgetrokken. Een ieder die zich enerzijds
realiseert dat dit de subsidiëring van ongeveer 250 ha
bos betekent en zich anderzijds herinnert dat de rege
ring nog in deze eeuw 15.000 ha nieuw bos door par
tikulieren wil doen stichten, zal beseffen dat hier iets
wringt en dat de middelen het doel lang niet dekken. Het
is noodzakelijk dat de regering zo niet in 1983 dan toch
zeker in 1984 de nodige financiële middelen vrijmaakt
om de voorgenomen uitbreiding van ons bosareaal te
realiseren. In een rapport, op verzoek van de minister
van Economische Zaken opgesteld en hem eind vorig
jaar aangeboden (6), heeft onze Stichting aangetoond
hoe urgent een dergelijke uitbreiding alleen al voor een
voldoende houtvoorziening van onze samenleving is.
Laten we hopen dat de regering zeer snel de bakens
verzet en niet alleen op papier maar ook daadwerkelijk
en met spoed de aanplant van nieuwe bossen zelf ter
hand neemt en anderen daartoe stimuleert.

Ir. H. A. van der Meiden.
Ook elders ontstaan problemen rond de aanleg van bos
door de overheid. Het kabinet heeft besloten alle gelden
(10 miljoen gulden), bestemd voor de aankoop van
gronden ter bebossing, in te trekken. Op de begroting is
daarmee een PM-post ontstaan. Het is triest dat de
regering enerzijds zegt veel bos te willen aanleggen,
anderzijds nu al voor het tweede jaar een daarvoor
belangrijke begrotingspost schrapt.
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De partikuliere inbreng in de bosuitbreiding is zeer ge
wenst, kan die uitbreiding versnellen en voor de over
heid goedkoper maken, maar dan moet die overheid
wel voor de nodige stimulering zorgen.
Een eerste stimulans is een feit. Gelukkig heeft de
regering besloten de herplantplicht voor nieuwe bos
sen, een handicap van de eerste orde, althans ten dele
op te heffen, en wel voor beplantingen van snel
groeiende boomsoorten met een maximum omloop van
25 jaar. Een goed besluit. Helaas is de vreugde daar
over aanzienlijk getemperd door een gelijktijdig besluit
om de Beschikking bosbijdragen niet van toepassing te
verklaren op van herplantplicht vrijgestelde beplantin
gen. Naar het "waarom" kan men slechts gissen. Wel is
het absurd dat een stimulerende maatregel wordt ge
combineerd met een ontmoedigend besluit en daardoor
op zijn best ten dele is ontkracht.
Ook met de bekende aanlegsubsidie voor nieuwe bos
sen, van groot belang voor de uitbreiding van ons bos
areaal, is het niet best gesteld. Halverwege 1982
maakte de minister van Landbouw bekend dat geen


