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Forum "Samenwerking in de Ned. Bosbouw"

v.l.n.r. ir M. Bol, ir A. G. Gerritsen, dr J. van Soest (voorzitter), ir G. Memelink (niet
op foto) en C. W. J. Baron de Weiehs de Wenne.

Inleiding
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J. VAN SOEST
Directeur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

De heer Önnesjö heeft een voorbeeld van samenwerking tussen bosbouwers
in Zweden gegeven. Dit voorbeeld staat niet alleen; ook in andere landen vindt
men vormen van samenwerking die bijdragen tot verhoging van het peil in
de bosbouw. meer in het bijzonder van de kleinere particuliere bosbouw. Ook
al zijn die niet ter sprake gebrachte voorbeelden wellicht nog sprekender dan
de ons vandaag getoonde, die betrekking hebben op geheel andere geografische en sociaal-economische omstandigheden, toch vraagt ieder voorbeeld
een bezinning met betrekking tot de bruikbaarheid en overdraagbaarheid
daarvan op Nederlandse omstandigheden.
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Bezinning is ook in ander opzicht nodig, omdat het in de bosbouw in
Nederland slecht gaat, bijzonder slecht zelfs, Hoewel het een moeilijke zaak
is om daarvoor begrip te wekken bij de overheid,' is het geen onmogelijke zaak
gebleken, Daar Nederland binnen het EEG-verband met zijn economische
bosbouwproblemen niet alleen staat, loont het de moeite zich af te vragen
in hoeverre ook een internationale hulpverlening voor de bosbouw denk.
baar is.
Toch is daarnaast iedere poging welkom en ook noodzakelijk, om door
passende maatregelen de verhouding tussen baten en lasten in het afzonderlijke particuliere bedrijf te verbeteren. Niet alleen zal een beroep op een
nationale of eventueel zelfs een supra-nationale overheid destemeer weerklank
vinden, naarmate de boseigenaar minder onbeproefd:;heeft gelaten om zichzelf uit het moeras te helpen; ook betekent iedere poging tot verbetering een
verkleining van die ondanks de huidige bosbijdrage nog steeds veel te grote
marge tussen lasten en baten.
Eendracht maakt macht is een bekend hollands spreekwoord. In beginsel
moeten hierin voor de nederlandse boseigenaren ook mogelijkheden schuilen.
Welke die mogelijkheden zijn kan in een halve dag niet uitputtend worden
behandeld. Daarom is een keuze gedaan uit enkele voor de hand liggende
onderwerpen uit het grote gebied, waarop samenwerking mogelijk is. In dit
kader hebt u vier prae-adviezen ontvangen en zult u in de gelegenheid worden
gesteld daarover vragen te stellen. Eerst zullen echter de prae-adviseurs hun
zienswijze in het kort toelichten.

