Het Nationale
Bosdebat 2004
Het bos is van
iedereen.
— Gerard de Baaij,
Michiel Houtzagers, Hank Bartelink,
Joan de Vries
Ja, nee, ja maar... De meningen waren verdeeld
tijdens het derde ‘Nationale Bosdebat’ dat dit jaar
op de MBCS in Velp werd gehouden. Circa 100
geïnteresseerden, vakgenoten, studenten en Omroep
Gelderland gingen in debat over de stellingen en
inleidingen van vier geselecteerde bosbeheerders.
Dagvoorzitter Arno Willems stelde de inleiders
voor en gaf hun stellingen weer:
• De heer Truijen, beheerder van de gemeentebossen van Someren: “De recreant recreëert,
maar de beheerder beheert”.
• De heer Rampen, Natuurmonumenten:
“Natuurbeheer verdraagt zich moeilijk tot
publieksparticipatie”.
• De heer Van Notten, particulier boseigenaar:
“Duurzame instandhouding van bos is ﬁnancieel onmogelijk”.
• De heer Zwart, Staatsbosbeheer:
“Openstelling is noodzakelijk voor het voortbestaan van bos en natuur”.
De recreant recreëert, maar de beheerder
beheert
De heer Truijen wees de aanwezigen nog eens
stellig op de betekenis van bos voor de recreant. Recreatie hoort bij het bos zoals bomen dat
doen. Verberg het niet, maar bied het positief
aan. In een ideale situatie zoeken bosbezoekers
het bos op en zoeken zij overleg met de beheerders om hun wensen te uiten. Andersom zoekt
de beheerder de bosbezoekers op om draagvlak
en begrip van het beheer te krijgen en vooral
ook om positief naar de gebruikers van het
bos te staan. Communicatie met bosbezoekers
en bosgebruikers is een van de belangrijkste

taken van de beheerders. Maar de beheerder is
en blijft verantwoordelijk voor het bosbeheer.
Met zijn vakkennis en ervaring moet hij die
verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daar zijn
geen ‘pottenkijkers’ bij nodig, zelfs niet uit de
politiek.
Openstelling is noodzakelijk voor het
voortbestaan van bos en natuur.
De heer Zwart becijferde dat bijna al het staatsbos is opengesteld voor het publiek. Recreatie
is een kerntaak voor de Staatsbosbeheerder.
Staatsbos is van iedereen, de doelen zijn door
de gemeenschap vastgesteld. De beheerder
wordt op het behalen van deze doelen afgerekend. De tijd is dan ook voorbij dat de
beheerder kan zeggen: “wij weten het wel”.
Participatie bij planontwikkeling en beheer
hoort bij deze tijd en is onontkoombaar. Er zijn
verschillende ervaringen met deze participatie,
van langdurige tot kortstondige.
Staatsbosbeheer investeert veel tijd en energie
in de betrokkenheid van bosbezoekers. Je moet
het vertrouwen verdienen en de betrokkenheid
onderhouden. En dat gaat niet vanzelf!
Natuurbeheer verdraagt zich moeilijk tot
publieksparticipatie.
De heer Rampen schetste aan de hand van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) de veranderingen van publieksparticipatie bij de natuurbescherming in Nederland. Deze veranderde
in de afgelopen decennia van defensief naar
offensief beleid. Als we als natuurbeschermers
alleen maar hadden beschermd, was de EHS
er nooit gekomen. Maar nu we met z’n allen
die EHS hebben, blijkt dat onze maatschappij vindt dat deze EHS af en toe behoorlijk
in de weg kan staan. De natuurbeschermers
hebben nooit aan de Nederlanders gevraagd
of die EHS eigenlijk wel gewenst is. En ook
nu nog hebben ze moeite om daarmee om te
gaan. Natuurmonumenten heeft een duidelijke
doelstelling: de natuurbescherming en -ont-

wikkeling. Dit doet Natuurmonumenten met
en voor de mensen, de leden, de Nederlanders,
de bezoekers. Natuurmonumenten maakt
nog minder gebruik van het instrument participatie dan Staatsbosbeheer (sommigen bij
Natuurmonumenten zijn daar wel eens jaloers
op). Een heldere communicatie met elkaar is
heel belangrijk, maar participatie mag de realisatie en het behoud van natuur niet in de weg
staan.
Duurzame instandhouding van bos is
ﬁnancieel onmogelijk
De heer Van Notten stelde dat bos een harde
business is. Deze particuliere eigenaar heeft
niet veel confrontaties met het publiek en zoekt
die ook niet op. “Het komt soms op onze weg,
maar we kunnen daar wel mee uit de voeten”.
Bos is niet van iedereen, het is van de eigenaar, dit in tegenstelling tot het staatsbos of
uit contributiebetaalde beheerde bossen. De
particuliere boseigenaar heeft zijn eigen corebusiness. Het moet allemaal maar uit kunnen.
Particuliere boseigenaren beschikken niet over
extra gelden om het publiek te woord te staan
of om het publiek deel te laten nemen aan participatieprocessen. Daar zitten de particuliere
boseigenaren ook niet op te wachten, het bos
is immers van henzelf. Bosbezoek is wel mogelijk, conform de afspraken die de particuliere
boseigenaar heeft gemaakt in het kader van
subsidies en regelingen waarbij openstelling
verplicht is. Maar openstelling betekent niet dat
de bezoekers ook iets te zeggen hebben over
het eigendom.
We willen tevreden mensen in onze bossen.
Het publiek laten meegenieten van onze eigendom vinden wij onze morele plicht. We zijn ook
trots op ons bos en willen dat graag met ons
publiek delen. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor ons eigendom en het bosbeheer. De
particuliere boseigenaren hebben de openstelling nodig voor ﬁnancieel haalbaar beheer, het
publiek mag er van genieten.
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Het bos is van niemand, we hebben het
enkel te leen
Bij aanvang van het debat werden stellingen
aan het publiek voorgelegd. Toen aan het eind
van het debat opnieuw werd gevraagd wie het
met welke stelling eens was, bleek dat de meningen door het debat gewijzigd waren (zie de
onderstaande tabel).
De stelling waar iedereen mee eens bleek te
zijn was de stelling van WUR-student Etiënne
Thomassen: “Het bos is van niemand, we
hebben het enkel te leen”. Deze stelling werd
uit een drietal ingebrachte stellingen van studenten, verkozen tot beste studenten-stelling.
Deze werd met een prijsje en de overweging
van de grootste particuliere bosbeheerder in
Nederland, om deze tekst op borden in het bos
te gaan plaatsen.
Debat
Het plenaire debat onderstreepte de verschillen tussen de diverse eigenaarstypen. Vooral
het besef van de verschillen in eigendom en de
daarbij behorende doelen werden gerespecteerd. “Bos kost niets, maar de mensen kosten
geld”. Als boseigenaar moet je allerlei kosten
maken die weinig of niets met de bosinstandhouding te maken hebben. Te denken valt aan
waterschapslasten, kosten van het opsnoeien
van gevaarlijke takken, kosten voor het onderhoud aan openstelling, toezicht- en handhavingskosten, enzovoort. Allemaal kosten die te
maken hebben met recreatie in het bos. Als de
bosinstandhouding dan onafhankelijk kan zijn
van derde geldstromen en als de openstelling
van het bos alleen maar geld kost, kan je stellen
dat als die extra gelden door het publiek (belastingbetaler) worden betaald, het publiek ook
mag zeggen dat het bos van iedereen is. Daar
was de zaal het niet mee eens! Het is niet de
betaler van wie het bos is, het is een betalende
klant op bezoek in iemands eigendom, zo bleek
uit de discussie.
Hoe je het ook wendt of keert, je kunt op
allerlei manieren aantonen dat het bos van een
eigenaar is. Maar de eigenaar zal in Nederland
altijd en steeds meer met bosbezoekers te maken krijgen die een mening hebben. En die mening heeft een invloed op de handel en wandel
van de boseigenaar. Net zoals in de landbouw
de boeren allang aangestuurd worden door de
politiek, de consument en de milieubeweging.

De landbouwer vindt dat allemaal hinderlijk
en niet leuk. Maar hij heeft zich er maar naar
te schikken. Zo zal de boseigenaar ook een en
ander misschien niet leuk vinden, maar ook hij
heeft er zich maar naar te schikken. ‘Bos is van
iedereen’ betekent dus dat iedere boseigenaar
zal (moeten) accepteren dat er politiek, consumenten en belangengroeperingen zijn die
meepraten, meedenken en meebepalen.
De gekozen studentenstelling: “Bos is van
niemand, we hebben het enkel te leen”, geeft
richting en houvast aan de manier waarop we er
mee om willen gaan. Waarbij een ieder er weer
een eigen invulling in kan geven... misschien
wel nieuwe voeding voor een volgend debat...?
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Studiedag: Zin en onzin van
houtproductie in Nederland

De studiekring van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouwvereniging organiseert op vrijdag 24
september een studiedag over zin en onzin van
houtproductie in Nederland. Locatie: het WICC
in Wageningen.
De overheid vindt dat het overgrote deel van ons
bos geschikt moet zijn voor de productie van
hout (70%). Houtproductie in het Nederlandse
bos is een veelbesproken onderwerp waarbij
voor- en tegenstanders zich soms bedienen van
dezelfde argumenten. Is het oogsten van hout
nu wel of niet gunstig voor de biodiversiteit? Is
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houtproductie milieubelastend of verminder
je juist je ‘ecological footprint’? Voelen wij een
morele verplichting om hout uit onze eigen
bossen te halen, gezien onze bemoeienis met
de tropische regenwouden? En hoe kijkt het
publiek aan tegen houtoogst?
De studiekring wil het thema niet vanuit meningen maar vanuit feiten benaderen. Vanuit
wetenschappelijk onderzoek zal getracht worden aan te geven wanneer houtproductie in
Nederland nu zinvol of juist onzin is.
Met prikkelende stellingen worden enkele vooraanstaande personen uit de wereld van het terreinbeheer (onder meer Natuurmonumenten,
Bosschap, Algemene Vereniging Inlands
Hout) uitgedaagd om de dag te starten met
hun visie op de zin en onzin van houtproductie. Vervolgens zullen onderzoekers op basis
van diverse studies ingaan op de argumenten
voor en tegen houtproductie (en houtoogst) in
Nederland. Daarbij komen ﬁnanciële en recreatieve aspecten aan de orde, maar ook de relatie
met behoud van biodiversiteit en de internationale (economische) ontwikkelingen.
Noteer daarom nu alvast vrijdag 24 september
in uw agenda.
Informatie over het deﬁnitieve programma van
de studiedag en kosten en aanmelding kunt u
t.z.t. vinden op www.knbv.nl KNBV-leden ontvangen nadere informatie per post. ◆

