H. A. van der Meiden

Misbruik van bos
heren beleidsmakers er meteen
maar al onze bossen ingestopt.
Toen meneer Blauw in de Tweede
Kamer geld voor zijn landbou·
wers moest hebben, stelde hij per
motie maar even voor om daarvoor staatsbossen te verkopen.
Konden de boeren weer een tijdje
En dan een helaas zeer actueel
voorbeeld van het slachtofferen
van bos ten faveure van andere
belangen: De dorst die op de
Veluwe zal toeslaan als de naaldbomen er blijven staan. Uitgevonden door de wakkere bestuurders
van de proVincie Gelderland en de
al even uitgeslapen beleidsmakers
van de waterwinningsindustrie.
En niet alleen werd de noodklok
over die waterverkwistende naald·
bomen geluid, nee, onze Neder·
landse taal werd tegelijkertijd met
een nieuw monstrum verrijkt: De
Veluwe is rijp voor "verloofing".
Voor n'let-Neer!and'lci: De Veluwe
moet vol met loofbomen; weg met
naaldbomen, vooral de snel groeiende en economisch belangrijke
douglas. De Veluwe moet worden
"ontnaald"
Het ministerie van
LNV had nogal bedenkingen en
noemde een schadepost van 350
miljoen gulden. Maar de Veluw·
se Nutsbedrijven, inmiddels met
wat provinciale elektriciteitsmaatschappijen opgegaan in het
NUON, was men niet voor één gat
te vangen. Daar haalden ze de
wetenschap erbij, de Landbouw·
universiteit in Wageningen. En die
liet het goede geluid horen. Het
stond zo mooi in de pers van medio juli: Dennen, sparren en douglassen verdampen meer water
dan eiken, beuken en berken. en
de financiële schade voor de
boseigenaren als gevolg van de
omvorming van hun naald- naar
loofbossen valt wel mee. Dat de
auteurs van de betrokken rappor·
tage talloze slagen om de armen

hielden en op meer en breder onderzoek aandrongen, werd ge·
makshalve maar buiten de publi·
citeit gehouden. Zo gaat dat als
universiteiten zich op glibberig
pad begeven van financiering
van onderzoek in dienst van specifieke politieke of commerciële
belangen
De NUON heeft meegedeeld maar
liefst 210 miljoen gulden te willen
uitgeven aan boseigenaren die
hun douglas op de Veluwe ver·
vangen door loofbos. Enkele hon·
derden miljoenen ter subsidiëring
van een kapitaalvernietiging van je
welste en van een klap voor de
verhoging van de houtproduktie in
Nederland, door de Nederlandse
regering nota bene nagestreefd.
Enkele honderden miljoenen gul·
dens die de klanten van de mono·
polist NUON mogen betalen, en
waarmee deze rustig kan doorgaan met haar conservatieve, waterverspillende drinkwaterbeleid.
Ik heb nog wel wat krankzinnige
suggesties voor de NUON: Alle
varkens op en rond de Veluwe vervangen door kippen, alle honden
op de Veluwe opruimen, platte daken verbieden, Apeldoorn naar
Schotland verplaatsen en, wellicht
de NUON het meest aansprekend,
alle bossen op de Veluwe opruimen en vervangen door heidevelden en vooral stuifzanden. Dat levert allemaal meer drinkwater voor
de mensen op. Hoeven die niet
meer in angst voor de komende
dorst te zitten.
Het is weer het oude liedje: Bossen
worden misbruikt voor politieke,
ook bedrIjfspolitieke doeleinden.
Er is een oud Chinees gezegde:
"Wanneer de mensen alleen zouden praten over datgene waar ze
verstand van hebben, dan zou er
op aarde spoedig veel gezwegen
worden. "Er wordt over bossen
kennelijk nog te veel gesproken.
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Bossen zijn leuk
speelgoed voor politici en
beleidsmakers. Want
mensen houden van bos
en waar mensen van
houden daar kun je mee
scoren. Je kunt mensen er
ook bezorgd over maken.
Vooral door ze te vertellen
dat bossen dreigen te
verdwijnen of te
verloederen.
Want als bomen worden bedreigd, dan is bedreiging van de
mensheid nabij. Maar goed, toch
wel mooi dat zoveel mensen van
bos houden. En, nogmaals, dat
weten politici en beleidsmakers.
Die dan ook heel slim van bos
gebruik maken om hun belangetjes erdoor te krijgen.
Enkele voorbeelden?
Wie in de afgelopen jaren de
mensheid wilde doordringen van
de schadelijkheid van zure regen,
haalde de bossen erbij. Het ministerie van VROM was een
meester daarin. Binnen tien jaar
zou een groot deel van onze bossen dood of stervend zijn, zo is
vooral in de tachtiger jaren uitentreuren verteld. Maar onze bossen staan er anno 1995 redelijk
florissant bij en blijken harder te
groeien dan wie ook dacht.
Toen in ons land de ecologische
hoofdstructuur werd uitgevonden, moest die toch wel wat body
krijgen. Dus hebben de dames en

