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EEN BOSBOUWBELEID VOL
VRAAGTEKENS.....
Er is in de laatste tijd sprake van een bosbouwbeleid in
Nederland waarbij de grootste optimisten toch wel hun
wenkbrauwen moeten fronsen. Wat beweegt een minister
van Landbouw om zijn directie Bos- en Landschapsbouw op
te heHen en samen te smelten met het Natuur- en
Faunabeleid? Wat is de achtergrond van een wel erg zacht
uitvoeringsprogramma voor het Meerjarenplan Bosbouw?
Waarom weten we nog steeds niet waar de regering nu wel
en waar niet nieuwe bossen wil toestaan? En waarom is de
regering - overigens terecht - zeer bezig met het behoud
van het tropische regen bos, zegt in dat verband grote
waarde te hechten aan meer houtproduktie en meer bos in
eigen land maar brengt dat streven nauwelijks in praktijk?
Allemaal interessante vragen maar naar het antwoord kan
men slechts gissen. Daarover gaat dit Bos en Hout Bericht.

I. Weer een reorganisatie van de
Staatsbosdienst!

Wie had gedacht dat na een lange
periode van voortdurende reorganisaties van wat vroeger het Staatsbosbeheer was nu eindelijk een periode van
rust zou zijn aangebroken waarin iets
aan opbouw zou kunnen worden
gedaan, heeft zich danig vergist. Nog
maar kort geleden werd die rijksdienst gesplitst in een organisatie voor
terreinbeheer, die de naam "Staatsbosbeheer" overnam, en een publiekrechtelijk deel, dat de naam "Directie
Bos- en Landschapsbouw" meekreeg.
Wie had gehoopt dat daarmee de
departementale positie van de
bosbouw voor langere tijd zou zijn
uitgekristalliseerd, is bedrogen uitgekomen.
Wat is het geval.
Onlangs is, voor velen onverwacht,
een voornemen van de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
bekend geworden om opnieuw een

drastische reorganisatie binnen ziin
departement door te voeren, althans
drastisch voor onder andere de
bosbouw. Nadat pas enkele jaren
geleden de al genoemde splitsing tot

stand was gebracht tussen terreinbeheer en de directie Bos- en Landschapsbouw, vindt men nu dat die
directie toch eigenlijk te klein is en
daardoor te weinig invloedrijk kan
opereren, en dat er dus iets mee moet
gebeuren. Hoe dat uitpakt is inmid-

deis algemeen bekend. Door samenvoeging met de directie Natuur-,
Milieu- en Faunabeheer ontstaat een
nieuwe directie die wel zoiets als
Natuur, Bosbouw en Fauna zal gaan
heten en die per provincie door één
consulent wordt vertegenwoordigd.
De provinciale consulenten Bos- en
Landschapsbouw verdwijnen dus en
worden vervangen door een duizendpoot. Het lijkt een logische inschatting
dat hoogstens in drie provincies een
bosbouwkundige die plaats zal
vervullen. Als tenminste intussen de
laatste bosbouwkundigen bij de
directie niet hun biezen hebben
gepakt. Men kan zich terecht
afvragen hoe het nu moet met de
stimulering van een goed regionaal
bosbouwbeleid door terzake deskundige vertegenwoordigers van de rijksoverheid, conform de doelstellingen
van het Meerjarenplan Bosbouw. Wie
behartigt straks op een voldoende
hoog niveau en tegelijk met de
nodige deskundigheid op het gebied
van de bosbouw de belangrijke taak
van de rijksoverheid op het gebied
van een goede bosbouwvoorlichting?

Wii vinden deze recente ontwikkelingen niet gunstig voor een goede
ontplooiing van de bosbouw in ons
land. Niet omdat wij, zoals nogal

WacJr wil de regering nu wel en waar niet nieuwe bossen toestaan?
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eens wordt gesuggereerd, bezwaren
zouden hebben tegen een goede
ontwikkeling van de natuurwaarden
van het bos. Integendeel, wij hebben
altijd naar voren gebracht dat de
essentie van het bosbeheer in Nederland de gelijktijdige behartiging van
een aantal belangen moet zijn,
belangen die ik hier niet meer met
name hoef te noemen. Dit standpunt
is ook goed doorgedrongen. In het
boek "Natuurbos in Nederland",
geschreven door Van der Lans en
Poortinga en uitgegeven door het
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie kan men het volgende lezen:
"De natuurontwikkelingsvisie sluit
produktiebos overigens niet uit.
Alleen, het produktiebos moet niet als
natuurgebied maar als een soort
akker worden gezien .... Veel bosbouwers zijn een andere mening toegedaan. Zij vinden dat houtteelt,
recreatie en natuurbehoud goed
samengaan in het bos. Dit idee wordt
vooral gepropageerd door de Stichting Bos en Hout."
AI betwijfelen wij of deze passage als
onverdeeld compliment is bedoeld, wij
vatten haar wel zo op.
Blijft de vraag waarom wij toch
weinig zijn ingenomen met de nieuwe,
in onze ogen verder gedevalueerde
positie van de bosbouw op het Ministerie van LNV? De Stichting Bos en .
Hout heeft dat in haar officiële reactie
op de recente voornemens van het
Ministerie, kort samengevat, als volgt
verwoord.
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Meerjarenplan Bosbouw, een
doorlopende struikelpartij.
"Veel bosbouwers vinden dat houtteelt,
recreatie en natuurbehoud goed samengaan in
het bos..."

onbegrijpelijk dat juist in deze tijd, nu
mondiaal, Europees en nationaal de
bosbouw en ook de houtproduktie

Tot zover onze reactie naar de
minister.

- Ook inhoudelijk leven bij ons in dit
verband grote bezwaren. Wii achten

H

11. De uitvoering van het

het niet aanvaardbaar dat de
bosbouw op het departement niet
meer over een eigen directie beschikt
en provinciaal niet meer over een
bosbouwconsulent. Wij achten het

satie kan een dergeliike reeks van
reorganisatieprocessen ondergaan
zonder ernstig te verzwakken.

c

Helaas kreeg de Stichting, ook in de
bosbouw, onvoldoende steun voor dit
scherp afwijzende standpunt. Jammer!
Als ooit een harde opstelling van de
bosbouw nodig was, dan is het wel
nu, nu een verdere devaluatie van de
positie van de Nederlandse bosbouw
aan de orde is.
Maar laten we niet te pessimistisch
zijn, want er bestaat nog altiid het
Staatsbosbeheer, de terreinbeheersdienst die zich, naar het zich laat
aanzien, redelijk ontwikkelt. Dat
schept hoop. Want zo blijft voor de
toekomst nog altijd een riante mogelijkheid open: Het onderbrengen van
de behartiging van de publiekrechtelijke bostoken van de overheid, inclusief de voorlichting, bij het terreinbeheer. En dan zijn wij weer terug bij af,
namelijk bij een ongedeelde Staatsbosdienst, Staatsbosbeheer geheten l

steeds meer in de aandacht komen
en juist een versterking van hun
positie in de departementale organisatie mocht worden verwacht, deze
positie wordt verzwakt, zowel centraal
als regionaal. Want samenvoeging
van natuurbescherming en bosbouw
met hun uiteenlopende opvattingen
over bosbeleid en bosbeheer in één
en dezelfde directie betekent ongetwijfeld zo'n verzwakking, gezien de
politiek sterk dominante positie van
de natuurbescherming. Daar komt
nog iets bij. Bosbouw en de bij hout
betrokken bedrijfstakken zijn geheel
van bos afhankelijk. Voor de natuurbescherming, de landschapsbouw en
het fauna beheer is bos slechts één
van de vegetatie-types waarmee ze te
maken hebben. Dat verschil in positie
maakt een zelfstandige departementale positie van de bosbouw met
eigen consulenten in de provincies
absoluut noodzakelijk.

- Sinds vele jaren is de staatsbosdienst aan voortdurende reorganisaties onderhevig. Dit schept grote
onrust en onzekerheid, zowel intern
als extern, en maakt een vlotte uitvoering van het bosbouwbeleid zoals
vastgelegd in het Meerjarenplan
Bosbouw onmogelijk. Geen organi-
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Onlangs is het concept-uitvoeringsprogramma van het Meerjarenplan
Bosbouw (MJB) in een inspraakprocedure gekomen en daarmee openbaar.
De Stichting Bos en Hout heeft
nadrukkelijk haar voldoening uitgesproken dat nu eindelijk, bijna 12 jaar
nadat de kiel voor het MJB werd
gelegd, een ontwerp voor een uitvoeringsprogramma op tafel ligt. Met
vele anderen, ook de particuliere
bosbouw, hebben wij echter
problemen met de vaagheid van het
programma. We moeten constateren
dat het veel goede bedoelingen en
sympathieke uitspraken bevat, dat
sprake is van veel willen bevorderen
van onderzoek, studie en verkenningen, maar dat veel te weinig
concrete, harde maatregelen worden
aangegeven. Zou het wellicht zo zijn
dat de eerstverantwoordelijke voor de
samenstelling, de directie Bos- en
Landschapsbouw, het erg moeilijk
heeft gehad met anderen binnen het
ministerie, instanties die afwiikende
opvattingen over bosbeleid en bosbeheer hebben?
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De Stichting Bos en Hout heeft in een
brief aan de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij onder meer
het volgende, weer kort samengevat,
over het uitvoeringsprogramma
gezegd.
- Niet alleen het MJB maar ook
onder meer het Natuurbeleidsplan
wordt in het uitvoeringsprogramma
als uitgangspunt gehanteerd. Dit
beleidsvoornemen is nog niet in de
Kamer behandeld. Wij hebben over
dit Natuurbeleidsplan in een aan de
Minister van Landbouw gerichte brief
van 6 september 1989 onder meer
gezegd: "Naar onze mening moet
door de regering zeer duidelijk
worden gesteld dat het bosbeleid in
Nederland wordt bepaald door
hetgeen is vastgesteld in het MJB en
niet door het Natuurbeleidsplan. Dit
impliceert voorts dat ... het beleid, in
het MJB na lang en moeizaam
overleg tussen alle bij bos betrokken
belangengroeperingen tot stand
gekomen, met spoed wordt uitgevoerd en dat wijzigingen in dat plan
niet dan na overleg met alle betrokkenen worden aangebracht 00'"
- Nergens in het uitvoeringsplan is
aangegeven hoe en in welk tempo de
in het MJB voorgenomen drastische
wiizigingen in de boomsoortenverde-
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ling in het Nederlandse bos zullen
worden bereikt, wijzigingen die van
grote betekenis zijn voor de houtverwerkende industrie maar ook voor
een positieve ontwikkeling van de
bosbedrijfsresultaten. Uit aanplantcijfers van het Staatsbosbeheer en uit
door ons verzamelde gegevens over
de plantsoenverkoop blijkt dat van
een kentering in de boomsoortenkeuze geen sprake is. Wij hebben,
samen met het Platform Nederlands
Hout, al bijna een jaar geleden
medewerking aangeboden voor het
verrichten van een onderzoek naar de
situatie, maar antwoord bleef uit.

- Voor het verhogen maar zelfs al voor
het op peil houden van de houtproduktie is een drastische opvoering van
de bosverionging absoluut noodzakeliik. Ons bos wordt te oud. De gemiddelde omloop van grove den ligt al
boven 100 jaar. Momenteel is de jaarlijkse verjongingsoppervlakte nog
geen 2000 ha, hij zou 4000 ha
moeten zijn. De veroudering van het
Nederlandse bos betekent vitaliteitsvermindering, grotere stormgevoeligheid en een sterk verminderde
produktiviteit. Wij verwachten, als de
bosverjonging niet sterk wordt opgevoerd, een geleidelijke terugloop van
de houtproduktie in het huidige bosareaal met uiteindelijk 250.000 à

Zelfs al voor het op peil houden van de houtproduktie is een drastische opvoering van
de bosverjonging noodzakelijk.
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300.000 m3 per jaar, oftewel 25 tot
30%. Dat staat haaks op de produktiedoelen van het MJB!
- De uitbreiding van het bosareaal
met permanent bos lijkt redelijk op
schema te liggen, zij het dat de voorgenomen aanleg van grotere
boscomplexen buiten de Randstad
traag verloopt.

Veel moeizamer gaat het met de
aanleg van snelgroeiend tiide/iik bos,
ook één van de doelen van het Meerjarenplan. Die aanleg stuit vooral op
weerstand van natuur- en landschapsbescherming. Over dit probleem
wordt in het uitvoeringsprogramma
weliswaar gerept, maar er worden
geen concrete maatregelen aangegeven om aan die weerstand het
hoofd te bieden. Integendeel, het
beleid van het ministerie is zeer
onduidelijk. Het heeft zelf in bepaalde
gevallen grootschalige aanleg van
nieuwe bossen tegengehouden, terwijl
het nog steeds niet heeft aangegeven
waar dan wel nieuw bos mag komen.
Wij achten het nodig dat een beperking wordt aangebracht in het aantal
ingangen om bosaanleg onmogelijk
te maken op grond van overwegingen die sterk zijn gericht op het
behoud van bestaande landschappen.
Ook deze werden eens door de mens
gemaakt!

- Ook bii het realiseren van de doelstellingen bii weg- en grensbeplantingen dreigt grote stagnatie zo niet
mislukking. Er zit geen enkele positieve ontwikkeling in het doel om
10.000 km nieuwe beplantingen aan
te leggen, met een accent op houtproduktie. Het uitvoeringsprogramma
biedt ook in dit geval geen perspectief. Wij hebben reeds meermalen
gepleit voor overleg op hoog niveau
van bermbeherende instanties, te
organiseren door het ministerie van
Landbouw, maar zonder succes.
- Het ontbreken van concrete maatregelen op het gebied van een aantal
hiervoor aangeroerde terreinen zal er
ongetwiifeld toe leiden dat de voorge-

nomen stiiging van de houtproduktie
in Nederland en daarmee een verbe-

tering van de houtvoorziening van de
Nederlandse industrie met Nederlands
hout in het gedrang komt. De doelen
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zullen in de verste verte niet worden
gehaald en vooral door het beleid ten
aanzien van de houtsoortenverdeling
en de bosverjonging mag zelfs een
vrij sterke daling van de houtproduktie worden verwacht. Ons land
blijft daarmee het bosarmste land van
de EG, per hoofd van de bevolking
de grootste importeur van hout en
houtprodukten en daarmee versterkt
afhankelijk van andere landen waar
ook de bossen niet eindeloos meer
hout kunnen produceren om aan de
sterk toenemende wereldvraag te
kunnen voldoen.
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renplan te stimuleren. Wij komen
daarop terug, nog dit jaar.
Er valt echter weinig te beginnen als
het Staatsbosbeleid zwak is en de
uitvoerende Staatsbosdienst deels in
afbouw. Dat vraagt aandacht van de
Tweede Kamer, hoezeer politici ook
een afkeer hebben van het zich
bemoeien met de organisatie op de
departementen. Het gaat hier echter
om de mogelijkheden tot realisering
van een door hen zelf gevraagd en
vastgesteld beleid.

- Samenvattend willen wij stellen dat
het uitvoeringsprogramma, zoals dat
nu voor ons ligt, veel te weinig gericht
is op een snelle, onverkorte uitvoering
van het Meerjarenplan Bosbouw. Het
biedt een complex van nogal verbrokkelde voornemens, die in vele
gevallen te vrijblijvend zijn. Er spreken
tal van goede bedoelingen uit, maar
harde maatregelen ontbreken. Voor
het bij bos en hout betrokken bedrijfsleven is dit een zeer onzekere en
daarom onaanvaardbare situatie.
Tot zover een samenvatting van de
brief die de Stichting Bos en Hout aan
de minister schreef over het uitvoeringsprogramma voor het Meerjarenplan Bosbouw.
Het merkwaardige is dat bij verschillende gelegenheden door de regering
wel degelijk wordt geschermd met de
grote betekenis van meer bos en
meer houtproduktie in Nederland. Zo
ook weer in het onlangs uitgekomen
"Voorlopig Regeringsstandpunt
Tropisch Regenwoud", overigens een
rapport dat de problematiek van het
tropische regen bos uitstekend analyseert. In dat verband wordt onder
meer de conclusie getrokken dat het
van veel belang is ook in ons eigen
land maatregelen te nemen, waaronder verhoging van de houtproduktie en uitbreiding van het bosareaal. Ook in het Nationaal Milieubeleidsplan wordt daarover gesproken,
in verband met het broeikaseffect, dat
beperkt kan worden door de aanleg
van krachtig groeiend bos. Dat zijn
schone wensen! Maar dat steekt
scherp tegen af het in de praktijk zo
onduidelijke bosbeleid van onze regering. Dat openbaart zich onder meer
in de grote problemen rond bosuitbreiding in Noord-Nederland, waar
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De aanleg van snelgroeiend bos, een doel van
het MJB, verloopt moeizaam.

het ministerie een allerminst indrukwekkende rol heeft gespeeld, dat
openbaart zich ook in het nog steeds
niet opgeloste probleem van planologische belemmeringen, van de vrees
voor wijzigingen in de bestemming
van de grond nadat eenmaal bos is
aangelegd. En de minister heeft ook
nog steeds niet aangegeven waar
volgens hem wel en waar niet nieuwe
bossen mogen worden aangelegd,
een bron van grote onzekerheid die
steeds weer tot conflicten leidt tussen
grondeigenaren enerzijds en overheden en natuur- en milieu-organisaties anderzijds.

Maar er is meer. De bosbouw is te
afwachtend, soms ook te meegaand.
Daarmee roept ze het onheil over
zichzelf af. Allen die belang hebben
bij een economisch goed gefundeerde, bedrijfsmatige bosbouw die
een optimaal gebruik maakt van de
kennis die de moderne bosbouwwetenschap ons leverde, moeten elkaar
zien te vinden in een krachtig beleid,
er op gericht te voorkomen dat de
bosbouw in Nederland politiek in een
moeras terecht komt. Overleg daarover moet snel van de grond komen,
want er is niet veel tijd meer te
verliezen.
ir. HA van der Meiden

111. Tot slot
De Stichting Bos en Hout zal doorgaan met het met kracht stimuleren
van de realisering van het Meerjarenplan Bosbouw. Zij zal daarvan blijk
geven als het uitvoeringsprogramma,
zoals in de bedoeling ligt, in de
Tweede kamer zal worden besproken.
Zij zal ook met concrete voorstellen
komen om uitvoering van het Meerja-
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