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Het Nederlandse
bosbouvvbeleid in een

bouw in ons land. Die is in sterke mate afhanke
lijk van de rijksoverheid. Deze is onze grootste
bosbezitter en heeft daarmee een dominerende
positie in de bedrijfstak bosbouw en zijn functio
neren in onze samenleving. Diezelfde overheid
bepaalt ook, via wetten en regelingen, wat een
andere boseigenaar zich bij het beheer van zijn
bossen wel of niet kan permitteren. Een heel ver
antwoordelijke positie dus tegenover alle be
drijfstakken die bij het bos zijn betrokken en
daar geheel of gedeeltelijk van moeten leven.

2. De overheid heeft ook de concurrentiepositie
van de bosbouw ten opzichte van andere vor
men van bodemgebruik sterk beïnvloed.
Zij heeft meegewerkt aan het tot stand komen
van een EG-landbouwbeleid dat tal van directe
en indirecte steunmaatregelen kent. Nederland
en zijn agrarische bevolking hebben daar geluk
kig goed van geprofiteerd. Maar die bescher
ming van de landbouw, onder meer resulterend
in een verregaande marktordening, heeft er wel
toe geleid dat de prijzen van tal van landbouw
produkten én van landbouwgronden fors zijn
gestegen en nu flink afsteken tegen de prijzen
van hout en van bosgronden, beide produkten
van een vrije markt. Mede daardoor komt de
aanleg van bossen op landbouwgronden zo
moeilijk van de grond. Want welke grondeige
naar is bereid een groot verlies aan grondwaarde
te incasseren en wie wil afzien van teelten die ge
garandeerde inkomens opleveren?
Maar óók de eigenaar van bestáánde bossen is
gedupeerd. Hij kan immers niet profiteren van
de gunstiger situatie in de landbouw door daar
op over te schakelen. Hij heeft immers niet de
vrije beschikking over zijn grond. Volgens de
wet is hij verplicht na velling te herbebossen,
omdat bos van zo grote betekenis is voor onze
samenleving. Door de wet gedwongen, moet hij
dus genoegen nemen met een danig inkomens
en kapitaalsverlies. Daarvoor krijgt hij van de
overheid dan wel een geringe subsidie, maar die
staat in geen verhouding tot zijn inkomensder
ving als gevolg van het feit dat hij bos moet blij
ven houden. Het woord subsidie is hier overi
gens nogal misleidend: het is een vergoeding,
een kleine tegemoetkoming van de samenleving
voor bewezen diensten!
En als je dit dan allemaal overdenkt, en je leest
vervolgens in het Nederlands Bosbouw Tijd
schrift van augustus dat de secretaris-generaal
van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Visserij zegt: "Als bosbouw economisch niet uit
kan, is zij op de duur gedoemd als particuliere
activiteit te verdwijnen", dan vraag je je in ge
moede af of de overheid zich de ongunstige, on
redelijke concurrentiepositie van de bosbouw
tegenover andere vormen van bodemgebruik
wel realiseert.

Laten we de problemen eens op een rij proberen
te krijgen.

1. De bosbouw is een bedi'ijjstak, en daar hangen
andere bedrijfstakken aan vast: kwekerijen, re
creatie-ondernemingen, bosbeheersmaatschap
pijen, houthandel en houtverwerkende bedrij
ven. In die bedrijfstakken vinden vele duizenden
mensen hun werk, er is veel geld in geïnvesteerd
en die bedrijfstakken hebben daarom behoefte
aan duidelijkheid over de positie van de bos-

Het gaat niet goed met het Nederlandse bosbouwbeleid,
en dat is slecht voor de toekomst van ons bos.

De bosbouwwereld en alles wat daarmee samenhangt is
zo langzamerhand in opperste verwarring. Niemand

weet wat de nationale overheid nu precies met de
bosbouw en ons bos wil; misschien weet die overheid dat

zelf ook niet meer. Er is sprake van een ondoorzichtig
beleid, van enige lijn daarin is weinig te merken, en er

worden ongewenste situaties geschapen die niet zo
makkelijk zijn terug te draaien.
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3. In het verleden heeft de rijksoverheid een goe
de daad gesteld door, met sterke stimulansen
vanuit de Tweede Kamer, te werken aan het tot
stand komen van een Meerjarenplan Bosbouw.
De basis werd al gelegd aan het einde van de ze
ventiger jaren, maar pas in 1987 werd het Meer
jarenplan door de Tweede Kamer vastgesteld.
Een van de redenen van de lange periode die met
de opstelling was gemoeid, was de kritiek die in
eerste instantie de verschillende bij het bos be
trokken belangen naar voren brachten. Maar het
ministerie van Landbouw heeft daarop positief
gereageerd en uiteindelijk is er dan een rege
ringsbeslissing uit de bus gekomen die een goed
compromis betekende. Ook de houtproduktie
kwam daarin redelijk aan zijn trekken. Dat
kwam vooral ook doordat de toenmalige minis
ter van Economische Zaken de Tweede Kamer al
eerder, mede namens zijn collega van Land
bouw, schriftelijk een aantal concrete maatrege
len had aangekondigd om de dekking van onze
houtbehoefte uit eigen bossen drastisch te ver
hogen. Maar de uitvoering van dat Meerjaren
plan hapert. Ik kom daar straks nog even op te
rug.

4. Inmiddels was er een en ander gebeurd met
het Staatsbosbeheer waar de vele vrienden van
die dienst niet vrolijker van werden. Men had al
een moeizame samenwerking met het vroegere
ministerie van CRM achter de rug, waarbij dat
ministerie over de rug van Landbouw kon mee
kijken of die wel goed voor de natuur in het Ne
derlandse bos zorgde. Dat was al wat merkwaar
dig. Immers, al sinds meer dan een eeuw hadden
particuliere boseigenaren bossen gecreërd die zo
fraai waren dat ze graag door natuurbescher
mingsorganisaties werden en nog steeds wor
den gekocht; want dankzij hogere subsidies
kunnen die organisaties wat de !!echte!! particu
lieren niet kunnen. En Staatsbosbeheer was be
zig om met een goed beheer op vele plaatsen in
het land bossen tot stand te brengen die nu alge
meen worden onderkend als zeer waardevol
voor onze samenleving, en vaak met hoge na
tuurwaarden. Maar het bos begon zo belangrijk
te worden dat het kennelijk niet aan het beheer
van bosbouwers kon worden overgelaten. Men
sen van velerlei discipline begonnen zich met
dat bos te bemoeien, met de beste bedoelingen,
vaak van achter hun bureaus, en met een wel erg
simpele voorstelling van wat nodig is om een
goed, veelzijdig functionerend bos tot stand te
brengen. Het maakte het werken voor het
Staatsbosbeheer en zijn vele deskundige mede
werkers er niet makkelijker op.
Overigens, bij dat Staatsbosbeheer waren in
middels het beheer van de staatsbossen en de
voorlichting aan boseigenaren in verschillende
handen gekomen, tot in de provincie toe. Dat

was geen vooruitgang, want daarmee ging toch
wel veel deskundigheid-uit-eigen-ervaring voor
de voorlichting verloren.

Toen het ministerie van CRM werd opgeheven,
werden natuurbescherming en Staatsbosbeheer
binnen het landbouwministerie samengevoegd.
Dat zou nog wel te beheersen zijn geweest, als
onder een sterke leiding bosbouwers zich met de
bosbouw en natuurbeschermers zich met de na·
tuurbescherming hadden kunnen bezighouden.
Maar de hele personeelsbezetting werd door el
kaar gehutseld, en ook binnen de staatsbos
dienst gingen verschillende disciplines zich met
bosbeheer en met bosbouwvoorlichting bezig
houden. Dat maakte de situatie niet eenvoudi
ger. Noch voor de buitenwacht noch voor de
mensen van het Staatsbosbeheer zelf, mensen
die zich bovendien constant moesten afvragen
wat de volgende reorganisatie zou inhouden.
Die liet overigens niet lang op zich wachten.
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De volgende fase in het gehannes met onze
Staatsbosdienst, in 1989, betekende een split
sing in een beheersdienst voor de staatsbossen
en -natuurterreinen enerzijds en een beleidsdi
rectie Bos- en Landschapsbomv anderzijds.
Weer werd er van stoelen gewisseld, weer ver
dween veel deskundigheid, weer werd bij de
buitenwacht een grote mate van onzekerheid
geschapen, opnieuw leek de consistentie in het
bosbouwbeleid verder weg dan ooit. Toch be
gonnen beide organisaties, na een moeizame
start, aardig te draaien.
Maar de grote denkers in Den Haag hadden in
middels weer iets nieuws bedacht. De directie
Bos- en Landschapsbouw had al weer bijna twee
jaar bestaan, dus er moest nodig iets gebeuren!
Samenvoeging met de directie Natuur, 1'/filieu en
Faunabeheer werd in 1991 het volgende bedrijf
in het Staatsbosbeheer-drama. En daarmee is de
eigen beleidsdirectie voor de bosbouw op het
ministerie verdwenen. In theorie samengevoegd
met de natuurbeschermingsdirectie, maar voor
velen door die directie geabsorbeerd, hoe goed
de bedoelingen ook mogen zijn.

Ik laat dit allemaal de revue nog maar eens pas
seren, omdat daarmee wellicht ook duidelijk
wordt dat, wat een heel belangrijk element in de
uitvoering van het Meerjarenplan Bosbouw had
moeten zijn, namelijk een sterke staatsbos
dienst, niet bestond. En dat is dan niet de rnede
werkers van die dienst te verwijten, vvel hen die
in hoogste instantie voor het bosbouwbeleid in
ons land verantwoordelijk zijn.

5, Over dat Meerjarenplan wil ik hier kort zijn.
Na jaren is er eindelijk een uitvoeringsplan ge··

komen, en nu vindt een evaluatie van de voort
gang in de uitvoering plaats. De Stichting Bos en
Hout heeft al meerdere malen haar bezorgdheid
geuit over de haars inziens veel te trage realise
ring van de doelen van het Meerjarenplan. De
Tweede Kamer heeft vorig najaar de staatssecre
taris van het ministerie daarover aan de tand ge·
voeld. Die zet in elk geval vaart achter de evalua
tie. We wachten met spanning op het resultaat,
dat tegen het einde van het jaar bekend zal zijn.

6. Inmiddels was de degradatie van de bosbouw
in ons land nog niet aan zijn eind. Vorig jaar
vverd bekend dat het Bosbouwproefstation "De
Dorschkamp" zou worden opgeheven, een in
ternationaal befaamde schepping van dI. H. van
Vloten, een excellente wetenschapsman, onder
wie ik vele jaren met groot genoegen heb mogen
werken. Inderdaad, een instituut met een inter
nationale naam: op het gebied van de bosteelt in
al zijn facetten, de veredeling en selectie, het on
derzoek naar boomziekten, het groeionderzoek
Het is samengevoegd rnet het Rijksinstituut voor
Natuurbehoud, en vooralsnog is allerminst dui
delijk of het echte bosbouwkundige onderzoek
nog wel voldoende uit de verf kan komen.

7. Ik heb al eerder gezegd: de bosbouw is be
paald niet de meest begenadigde partij als het
gaat om bijdragen van het rninisterie van LNV.
Ze is ook allesbehalve de meest vooraanstaande,
de politiek belangrijkste. Dat wil daarom nog
niet zeggen dat dit bepalend moet zijn voor de
aandacht die de overheid en het parlement aan
het bos en aan de bosbouw als enige deskundige
beheerder van dat bos zou moeten geven. Het is
ten enenmale onjuist en veel te makkelijk om de
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De conclusies die ik zou willen trekken zijn de
volgende:

a. De bosbouw zit al jaren in de hoek waar de
klappen vallen en is slachtoffer van een uiterst
grillig, bepaald niet op versterking van de bos
bouw gericht regeringsbeleid.

b. Deels is de bosbouw daaraan zelf debet. Zij
heeft zich altijd uiterst coöperatief opgesteld en
is zeer ver gegaan met het verlenen van mede
werking aan een beleid dat haarzelf geen goed
deed. Een recent en treffend voorbeeld daarvan
was de veel te tolerante houding van de boseige
naren ten opzichte van de opheffing van de bos
bouwdirectie bij het ministerie van LNV

De boseigenaar heeft
er recht op dat zijn
diensten aan de
samenleving
voldoende worden
gehonoreerd
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d. Allen die belang hebben bij een financieel
sterke bosbouw moeten hun krachten bundelen
en gezamenlijk de overheid en het parlement
wijzen op de miserabele positie van de bosbouw
en de verloedering van het Nederlandse bos die
daarvan wel eens het gevolg kan zijn. Zoals ik in
het begin al zei: het gaat om bedrijfstakken die af
hankelijk zijn van dat bos, die zonder dat bos in
hun bestaan worden bedreigd. De boseigenaren
doen er goed aan niet meer alleen op te trekken.
Zij zouden gebruik moeten maken van de andere
groepen die grote belangen hebben bij ons bos,
groepen die ik in het begin van dit artikel al
noemde. En daarbij moeten de gebundelde acti
viteiten verder gaan dan het incidenteel of meer
frequent aankloppen in Den Haag. Men moet
ook gezamenlijk alle zeilen bijzetten om, via
goede public relations, de Nederlandse bevol
king ervan te overtuigen hoe belangrijk ons bos
is. Belangrijk niet alleen voor de direct betrokke
nen, maar juist ook voor die bevolking in zijn ge
heel.

c. De bosbouw (en nu heb ikhet over de particu
liere boseigenaren) heeft er recht op dat de dien
sten die zij aan de samenleving verleent, worden
gehonoreerd door voldoende rijksbijdragen.
Want die samenleving, via de wetgeving en via
aan bijdragen verbonden voorwaarden, eisen
aan het bos stelt die veelal de economie van het
bedrijf allerminst dienen, moet zij de kosten
daarvan althans voor een aanzienlijk deel dra
gen. Dat dergelijke eisen worden gesteld en dat
tegelijkertijd de geringe economische draag
kracht van de bosbouw wordt gehekeld, is al he
lemáál absurd.

Onlangs is bekend geworden dat, ten eerste, de
bijdragen voor de bosbouw door de regering met
30% zullen worden verminderd, en, ten tweede,
dat met onmiddellijke ingang de verlening van
bijdragen voor het lopende jaar wordt stopgezet.
Die vermindering is procentueel zo drastisch dat
geen enkele sector van enig belang die op zijn
brood zou hebben gekregen. Maar de bosbouw
is maar klein, is bovendien netjes en piept niet zo
gauw. Een opportunistische benadering die
haaks staat op wat in prestigieuze ministerscon
ferenties met de mond wordt beleden. Waarmee
niet gezegd wil zijn dat de bosbouw bij een alge
mene bezuiniging op de rijksuitgaven niet zijn
bijdrage zou moeten leveren. Maar wat nu ge
beurt is buiten alle proporties.

Geruchten over verdere aanslagen op de bos
bouw zal ik u besparen.

omvang van een maatschappelijke sector of be
drijfstak als criterium te nemen voor de aandacht
die zij van die overheid en van dat parlement
krijgt.
Wereldwijd wordt de betekenis van het bos voor
onze samenleving steeds meer erkend. In de ene
na de andere ministersconferentie vwrdt aan dat
kennelijk zo belangrijke bos aandacht gewijd:
De destijds door Mitterand bijeengeroepen Sil
va-conferentie in Parijs, de milieuconferentie in
Noordwijk onder voorzitterschap van Nijpels,
de recente pan-Europese ministersconferentie
in Straatsburg, en zo staat er nog een en ander op
stapel.
Nederland heeft weinig bos, is een van de bos
armste landen van de Westerse wereld. Maar dat
zou nu juist, gezien de alom erkende betekenis
van bos, voor onze regering aanleiding moeten
zijn om het beleid tot versterking en uitbreiding
van dat bos nu eens heel krachtig aan te pakken!
Maar wat doet onze regering?


