
Aanhet begin vande
winter, als alle bla-
deren zijn gevallen,
kappengemeenten

overal bomen.Omdat zemaar
eenbeperkt aanbodhebben,
besteden zehetwerkuit aan
lokalehoveniers, dienahet
kappende stamvaakdirect
versnipperen.Debomenkap
is zo eenkostenpost. Jammer,
als er eenprofessionelebos-
bouwerbij betrokkenwas,
haddendegemeentener geld
aankunnen verdienen.

Als het indeNederlandse
politiek over bos enbomen
gaat, dangaat het eigenlijk
altijd over de ecologie vanhet
bosbeheer (natuurbehoud
enmilieubescherming) of re-
creatie.De economie vanhet
bosbeheer komtnauwelijks
aanbod.Dat is vreemd,want
de totaleNederlandsebos- en
houtsector biedtwerk
aan69.000mensen.
DeNederlandse
houtverwerkende
industrie verwerkt
ongeveer €1mrd
aanhout en iedere
Nederlander gebruikt
jaarlijks gemiddeldbijna
1m³hout. 90%vandit hout
komtuit het buitenland.Ook
onsbedrijf importeert veel
hout; slechts eenheel klein
percentagekomtuitNeder-
landsebossen.

Het zougoed zijn als de
overheidookde economische
waarde vanonsbos zouher-
kennen.Dat is ooit ookwel
het geval geweest,maarhelaas
stamthet laatste bosbeleids-
plan alweer uit 1993, terwijl
regelmatigeupdates echt
noodzakelijk zijn.Ookdepro-
vincies hebbenbos enhout
niet opgenomen inhuncoali-
tieplannen.Blijkbaarheeft het
geenprioriteit.

Nudenktumisschien: en
die schitterendeHogeVeluwe
dan?Echter,Nationaal Park
deHogeVeluwe is particulier
grondbezit.

Mensenweten vaakniet
datNederlandal sinds 1871
geenoerbosmeer kent. Alle
bossen zijndoormensenaan-
gelegd enonderhouden. Vaak
vergetenwedat ecologisch en
economischbosbeheerheel
goed samenkunnengaan.
Beidehebbendezelfde lange-
termijndoelstelling: eenmooi,
divers engoedonderhouden
bos.

Maar zo’nbosontstaat niet
vanzelf.Daarvoormoetwor-
dengekekennaardeontwik-
keling vandebomenenhet
bos inhet geheel. Zonder lan-
getermijnplanomregelmatig

T ER Z A K E

De economischewaarde
van een goed bosbeleid

te dunnenen te verjongenont-
berenwe straksdeboom-
soortendiedoor volgendege-
neraties te gebruiken zijn.

Wanneerwedenkenaanbo-
menkappen, denkenwe vaak
aangrote lege vlaktenmet
boomstompjes.Het zijnde
beelden van tropische regen-
woudenwaarbossenonder
anderewordengekapt doorde
lokale bevolking, om inhun
levensonderhoud te voorzien.
Dat dit eenmaatschappelijk
probleem is, staat buitenkijf.
Europesebossenwordenheel
anders beheerd.Hier bestaat
eenderde vanhet landopper-
vlakuit bos enwordt slechts
55%vandebijgroei gekapt.
90%vanhetEuropesebos is
beschikbaar voor recreatie.

Economischbosbeheer
gaat verder daner slechts voor
zorgendat debomendie ge-

kaptwordenniet direct
worden versnipperd.
Het behelst ookhet
plannen vannieuwe
aanplant. Zokan
optimaal gebruik
wordengemaakt van

deproductiepotentie
vandegroeiplaats.
Er zijn organisaties die ge-

meenten enprovincies graag
willenhelpenbij het realise-
ren vanduurzaambosbeheer
enduurzamebosketens.
Een voorbeeld is de stichting
ProbosuitWageningen, die
dit sterkpraktijkgericht en
zonderwinstoogmerkdoet.
Eigenlijk zoudenprovincies
engemeentenhiervangebruik
moetenmakenbij het ont-
wikkelen vanhunbos, zodat
economisch enecologisch
bosbeheer bij elkaar komen.

Wanthetmooie is: het
levert nogwat opook!

Ingrid Faber

IngridFaber isceovanFaber
Halbertsma,degrootsteEuro-
peseproducentenverhuurder
vanhoutenpallets.Volgende
weekindezewisselcolumn:
LieveDeclercq,ceovandrink-
waterbedrijfVitens.

pagina 13, 06-02-2016 © Het Financieele Dagblad


