Symposium Bosbeleidsontwikkeling

Bosbeleid:
kijken naar wat er buiten het bos gebeurt
Eén van de aanbevelingen
van prof. A. van Maaren aan
zijn studenten
"Bosbeleidsontwikkeling"
luidt: "Besteed vooral veel
aandacht aan wat er buiten
het bos gebeurt". Een
aanbeveling gedaan tijdens
zijn afscheidscollege op 24
juni in de aula van de
Landbouwuniversiteit in
Wageningen. Dit college
vormde de afsluiting van
het symposium
Bosbeleidsontwikkeling.
Een symposium genoemd
naar een vakgebied waar
Van Maaren vele jaren zijn
beste krachten aan heeft
gewijd. Mede dankzij Van
Maaren is het bos "op de
politieke agenda" geplaatst.
Vanuit vrijwel niets (een
tijdelijk medewerker en een
studentassistent) is een
bloeiende vakgroep
Boshuishoudkunde
ontstaan. Nu onderdeel van
de vakgroep Bosbouw.
"Er wordt meer gepubliceerd dan
ooit tevoren", aldus Dr. ir. P.
Schmidt, voorzitter van de vakgroep Bosbouw. Vanuit een betrekkelijk riante positie met drie
hoogleraren, vervalt "Hinkeloord", waar de vakgroep Bosbouw gevestigd is, (wederom) in
een hoogleraarloos tijdperk. Een
feestelijk bedoeld symposium
werd daardoor licht overschaduwd. Voor de inleidingen verwijs ik naar het meinummer van
het Nederlands Bosbouwtijdschrift. Enkele indrukken:

Waardering en steun
Veel waardering en steun voor
de scheidende hoogleraar tijdens het symposium. Waardering voor de push, die hij aan de
bosbeleidsontwikkeling, volgens
Schmithüsen ook in internationaal verband, heefî gegeven.
Steun onder andere in de vorm
van gastcolleges die Staatsbosbeheer en het Ministerie van
LNV gaarne bereid zijn te verzorgen om het gat, dat door het vertrek van Van Maaren wordt geslagen, ten dele op te vullen. Die
steun is hard nodig. Een opvolger, waarvan nog niet duidelijk is
wanneer die komt, zal niet meer
dan twee dagen per week aan
bosbeleidsontwikkeling mogen
besteden.

Trends in de
beleidsontwikkeling
Op het symposium kwamen de
volgende zes trends in de bosbeleidsontwikkeling naar voren.
Trends die duidelijk maken hoezeer het bosbeleid met andere
vormen van overheidsbeleid is
verstrengeld:
1) De contractmaatschappij van
Fortuin, waaraan Van Maaren refereerde in zijn afscheidscollege,
lijkt ook door te dringen in het
bosbouwwereldje. De uitvoerders worden op een steeds grotere afstand gezet. Ze krijgen
hoofdlijnen mee (wel zo concreet
mogelijk), en worden slechts beoordeeld op de resultaten
(Jansen). Die uitvoerders zijn de
lagere overheden, de sector en
delen daarvan, bijvoorbeeld bosgroepen. In het "contractdenken"
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sultaten worden bereikt. Dit lijkt
op gespannen voet te staan met
een andere ontwikkeling in het
beleid:
2) Het zoeken naar een nieuwe
ethiek. De Landbouwuniversiteit
bijvoorbeeld, heeft duurzaamheid tot een centraal thema uitgeroepen (Van Maaren). Is straks in
de bosbouw alleen nog maar het
doel, vastgelegd in het "contract"
met de uitvoerders van belang of
ook de wijze waarop ze dat willen
bereiken?
3) Soms krijg je de indruk dat de
decentralisatiegolf alweer over
zijn hoogtepunt heen is:
Enkele belangrijke partijen in de
bosbouwsector (de Ned. Ver.
van
Boseigenaren en de
Stichting Bos en Hout) voelen
niets voor decentralisatie. Als
daarbij bovendien beleid en uitvoering over verschillende overheidsniveaus worden verspreid,
wordt de afstand tussen beleid
en uitvoering wel erg groot. Het
gevaar daarvan is dat de uitvoerders hun eigen beleid gaan voeren (V.d. Meiden) en het beleid
deskundigheid ontbeert. Een
vrees die ook in "Den Haag" leeft
(Jansen).
4) Het gebiedsgericht beleid
(Van Vliet): Potenties worden
op gebiedsniveau bepaald.
Daarbij gaat het nadrukkelijk ook
om maatschappelijke potenties
(draagvlak) in de streek. Dit gebiedsgericht beleid wordt in de
toekomst met projectsubsidies
ondersteund (Jansen).
5) Het kan bijna niet missen of
ook het doelgroepenbeleid zal
zijn intrede doen in het bosbeleid. Tijdens het symposium werd
bijvoorbeeld de roep om specia-

Ie aandacht voor de kleine boseigenaren gehoord. Ook de koppeling eigenaarscategorie en
functievervulling ligt voor de
hand.
6) Tot slot sprong de steeds
sterkere verweving tussen het
bosbeleid, het landbouw- en het
milieubeleid in het oog. Kleef-

mann sprak zelfs over het "ophangen aan andere sectoren".
Onbedoeld dubbelzinnig, maar
misschien ook een waarschuwing. Een waarschuwing die nog
eens door De Hoogh werd onderstreept: Al dat nieuwe bos komt
er niet door te verwijzen naar andere sectoren, zoals de ver-

meende grondoverschotten in de
landbouw. Uiteindelijk zal het
bosbeleid vooral gedragen moeten worden door de maatschappelijke betekenis van het bos
zelf. Kijken buiten het bos is
mooi, maar lijkt niet voldoende.

Internationale vakbeurs voor tuin
en tuinbouw

internationale karakter en de
gastvrijheid bekend. En aangezien de stad i n het hart van
Duitsland en Europa ligt, is zij
per vliegtuig, trein en auto gemakkelijk te bereiken.

Wij verheugen ons op u w
bezoek.
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ten- en bloemennoviteiten u i t
de hele wereld voor hoveniers
en bloemisten. De Plantec '93
toont nieuwe produkten, informeert over efficiënter werken
en presenteert ecologische concepten. Frankfurt a m M a i n en
haar beurs zijn vanwege het
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