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Het symposium "Behoud het Tropisch Regenwoud"
was georganiseerd door de Stichting Werkgroep Behoud Tropisch Regenwoud en vond plaats op 2 april
1982 in de Jaarbeurs te Utrecht. De heer J. Swart,
voorzitter van de Werkgroep was verheugd over de opkomst, niet alleen uit natuurbeheerskringen, maar ook
uit de houtwereld, diverse ministeries en ingenieursbureaus. Het doel van het symposium was o.a. inzicht
krijgen in de mogelijkheden tot behoud van het tropisch regenbos, zowel technich-biologisch als politiek.
Het symposium stond tevens in het kader van het tienjarig bestaan van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). De dag stond onder voorzitterschap van dr. P. Gruys, directeur van het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer te Arnhem.
Oldeman: mensen en tropenbossen
Prof. dr. R. A. A. Oldeman van de Vakgroep Bosteelt,
Landbouwhogeschool Wageningen hield het eerste
betoog onder de pakkende titel: Mensen in tropenbossen: concurrenten of componenten? Hij gaf hierbij een
beknopt, doch indringend overzicht van de problematiek rond het verdwijnen van tropenbossen waarbij de
rol van diverse categorieën mensen in ontwikkelingslanden: de oorspronkelijke bosbewoners, de plattelandsbevolking en de stedelijke bevolking werden
belicht in het overschrijden van grenzen die tot verdwijning van het bos leiden. Hij schetste randvoorwaarden
voor deze bevolkingsgroepen waarmee elk plan ten
gunste van het bos rekening moet houden en de nauwe marges waarin zo'n plan moet opereren. Enkele
passages uit zijn betoog die het een en ander illustreren:
"Vanuit het vliegtuig gezien schuift eerst de stad onder ons weg, daarna volgt een zone van steriel land,
vervolgens een landbouwgebied en tenslotte het ongerepte regenbos, waar doorheen als een tentakel een
rode weg loopt. Het is een overzicht van ons hele regenbosprobleem, in vogelvlucht als het ware. Het
beeld lijkt sprekend op een zich uitbreidende schimmelkolonie in een kweekschaal: een centrum, een uitgeputte rand, een kring waarin het voedsel wordt aan134

gesproken en een intacte voedingsbodem waarover
schimmeldraden lopen.
Het regenbos is een compleet en samenhangend
ecosysteem, waarvan dieren en planten de componenten zijn. Dat systeem maakt deel uit van de biosfeer.
Elke soort tapt zijn middelen van bestaan af uit het
ecosysteem, geeft aan andere soorten een en ander
terug, en leeft zo binnen de grenzen van herstel van
dat systeem. Dayaks, indianen, Pygmeeën zijn op deze wijze componenten van het tropisch regenbos. Voor
hen is dat een zich vernieuwende hulpbron {niet een
hernieuwbare).
Daarentegen zijn cultuuruitingen, technologie en
medisch verhoogde bevolkingsaantallen daarin begrepen, onderdeel van de noösfeer, het rijk van de geest.
De noösfeer vindt zijn zuiverste uitdrukking in de stad,
die men eerder een noösysteem dan een ecosysteem
moet noemen. Er zijn allerlei overgangen tussen verspreide menselijke woonsteden binnen het ecosysteem en het andere uiterste, de stad, die buiten het
ecosysteem ligt en er de plaats van inneemt. Verstedelijking, een proces dat klein begint, overschrijdt twee
grenzen. Bij de eerste grens wordt het ecosysteem zover aangetast dat het herstel meer tijd kost dan een
mensenleven: een mens kan het niet meer overzien.
Na de tweede grens gaat het ecosysteem dood en
komt nooit meer terug.
In tropisch regenbos is de eerste grens al bereikt bij
ca. vijf inwoners/km2; daarenboven treedt een sluipend
en voor betrokken boeren nauwelijks te herkennen
proces van degradatie op waarbij de weg terug steeds
moeilijker wordt naarmate de bevolking toeneemt. Deze weg kan eeuwen in beslag nemen. Immers eenmaal
ontdaan van driekwart van de voor het bos bruikbare
middelen van bestaan, opgeslagen in planten en dieren, voert de overvloedige regen vervolgens van de
rest meer af dan zij aan de grond toevoegt. In feite kan
dat grootse bos alleen blijven bestaan bij de gratie van
een zeer gierige voedsel-economie, waarbij vrijwel alles wordt hergebruikt op geraffineerde manier. De talloze planten en diersoorten zijn als het ware verbonden in een ingewikkeld web van onderling afhankelijke
processen. Bij menselijke ingrepen, ook die van weinig

talrijke zwerfbouwers, worden altijd "draden" van dat
web doorgesneden, dat is: processen afgebroken. Hoe
zwaarder de ingreep, hoe groter de kans dat een vitaal
proces wordt verstoord, als het ware een draad die het
web draagt. Het hele complexe netwerk kan zo in elkaar storten wanneer het effect zich door het systeem
voortplant. Dat ecosysteem is ingewikkelder dan de
meest geavanceerde technische systemen, het ruimteveer Columbia bijvoorbeeld. Bovendien kennen we het
ecosysteem tropisch regenbos minder nauwkeurig.
Geen wonder dat de genoemde grenzen snel, en vaak
per ongeluk, bereikt worden. Het is zaak om een grote
meerderheid van mensen bewust te maken van de
waarden van dit woud, om plannen op te zetten en uit
te voeren tot het behoud ervan. Maar zulke plannen
hebben weinig zin als ze niet vrijwel unaniem door
iedereen gesteund worden. Dat geldt vooral voor de
tropenlanden zelf, de eigenaars van en direct verantwoordelijken voor het regenbos.
De steden vertonen over het algemeen een aantal
eigenschappen waarmee men als randvoorwaarden
rekening moet houden bij dergelijke plannen. Enkele
belangrijke daarvan zijn:
- Zodra men in steden of verstedelijkte gebieden zijn
bestaansbasis bedreigd ziet kan op volledige medewerking van stadsbewoners nimmer worden gerekend.
- Die bestaansbasis wordt uitgedrukt in economische termen: de economie is voor de stadssamenleving wat de ecologie uitdrukt voor het bos.
- De meerderheid van mensen woont in steden of zal
daar binnen afzienbare tijd wonen: zelfs de plattelandsminderheden roepen vandaag met de stedelijke
stem van boek en televisie.
- De machtcentra liggen in de steden, politiek via
meerderheden, militair via legers, economisch via gigantische middelen, sociologisch via de verlokking
van een menswaardig bestaan.
- Steden groeien uit en verdringen en vernietigen de
ecosystemen van de biosfeer, tot nu toe ongeremd of
vrijwel; zodra daarvoor geen ruimte meer is, zoals in
Nederland of op Java, wordt met stedelijke ideeën een
soort parallelle natuur gecreëerd die het oorspronkelijke ecosysteem onherroepelijk en onherstelbaar vervangt.
- Aantasting van de steden heeft alleen een grotere
of kleinere uittocht van stads-armen tot gevolg die door
elk plan gerespecteerd dienen te worden.
- Voor de stedeling is het platteland en het {regen)bos vóór alles een voedingsbodem en een grondstoffenbron, en slechts indien alle stedelijke eisen in
dezen zijn vervuld zal een meerderheid in de stad er
anders over trachten te denken.
- Deze eigenschappen van steden gelden in ieder
land en bij elk politiek regiem, alleen kwantitatief zijn er
verschillen.

Een tweede categorie randvoorwaarden ligt in de
eigenschappen en eigenaardigheden van de plattelandsbevolking, een in de tropen afschuwelijk arme bevolkingsgroep. Hun ellende is vaak beschreven, evenals de bosverwoestende pogingen die deze mensen
aanwenden op zoek naar een oplossing, en die op den
duur alleen maar meer ellende teweeg brengen. De
dwingende eis om aan deze medemensen recht te
doen in elk regenbosplan wordt vaak gesteld, maar
slechts zelden vindt men ook daadwerkelijke wegen
om hem in te willigen."
In de afronding van zijn betoog somde de heer Oldeman mogelijkheden tot handelen op, uitgesplitst naar
instellingen en groepen. Hij noemde daarbij de media
(publiciteit), de onderwijs- en onderzoeksinstellingen
(bewustwording, onderzoek), de ondernemingen (genenverwerking/verdeling, betere technologie en benutting van "kapafval", herplantplicht en non-destructieve
oogst van bosbijprodukten) en de overheidsdiensten
(beleid en beheer).
"De plattelandsbevolking komt er niet in voor, en
eigenlijk komen de meeste pogingen om deze mensen
in projecten te betrekken neer op suggesties om met
hen te praten, c.q. naar hen te luisteren. Maar zeer
zeldzaam zijn degenen onder ons, stadsbewoners, die
hun taal werkelijk spreken en verstaan. Waar het
voortbestaan van tropisch regenbos van vrijwel unaniem gesteunde activiteiten afhangt, ligt de eerste prioriteit in het ontwikkelen van begrippen waarmee de
concurrent van het bos, dat is de stad, de buurman van
het bos, dat is de kleine boer, en de component van
het bos, dat is het lid van een klein regenbosvolk, alle
drie kunnen werken."
Tot slot van zijn verhaal sloot de heer Oldeman zich
aan bij het standpunt van de Commissie Brandt
(Noord-Zuid dialoog) dat belangengroepen zoveel mogelijk een gemeenschappelijke noemer moeten zijn:
polarisatie van opvattingen over het tropisch regenwoud is de zekerste manier om het uit te roeien; immers iedere keer dat de bosconsumerende opvattingen de acties bepalen wordt het areaal intact bos kleiner en dat kan niet worden hersteld wanneer
bosbeschermende groepen weer beleidsbepalend
worden.
Kloos: door handelsgewassen grote druk op
regenwoud
Dr. P. Kloos, antropoloog uit Leiden, hield zijn betoog
aan de hand van dia's, die het bestaan van verschillende volken zeer levendig verduidelijkten. Hij had drie
volken uitgekozen die in verschillende mate afhankelijk waren van jacht- en/of handelsgewassen (cashcrops). Als voorbeeld van een volk wat geheel in primair tropisch regenbos leeft als jagers en verzame-
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laars noemde hij de Akuriyo Indianen in Zuidoost Suriname. Zij hebben geen vaste verblijfplaats maar trekken verder als de onmiddellijke omgeving van hun
kampjes is leeggegeten. Zij leven in een zodanig lage
dichtheid dat zij geen bedreiging vormen voor het bos
waar zij in en van leven.
De Caraiben, Indianen uit Noordwest-Suriname, vormen een volk dat niet alleen leeft van jacht en visserij
maar ook van zwerflandbouw (shifting cultivation). Van
oudsher gebruiken zij steeds stukjes secundair bos
waar zij vroeger ook reeds een of meer keren een
"tuin" hadden gehad. Door hun toenemend aantal worden nu ook stukken primair regenbos ontgonnen.
Doordat er voorlopig nog voldoende grond beschikbaar is, is tot op heden de braakperiode nog voldoende
lang, zodat het secundair bos zich voldoende kan ontwikkelen om na kap en verbranding weer een goede
"tuin" of kostgrond op te leveren. Het gevaar bestaat
echter dat de vraag naar grond te hoog wordt naarmate
meer gewassen voor de verkoop inde stad worden geteeld.
In het noordelijk centrale deel van Sri Lanka bij de
Sinhalezen is dit proces al zover voortgeschreden dat
alle primaire bos in dit gebied verdwenen is. Doordat
nu ook nieuwe handelsgewassen geïntroduceerd worden, o.a. soja, krijgt het secundaire bos steeds minder
tijd zich te herstellen zodat uiteindelijk alle bos verdwijnt.
Het proces, dat aan de hand van deze drie nu levende volken is geïllustreerd, is ook een historisch proces.
De landbouw is steeds intensiever geworden, het primaire bos moest steeds meer wijken evenals uiteindelijk het secundaire bos. Doordat de mens in staat is
grenzen te doorbreken verruimt hij zijn eigen voedselmogelijkheden. De zelfregulatie werkt dan niet meer.
Van dit proces is het tropisch regenwoud op dit moment het slachtoffer.
Veel ontwikkelingsprojecten in de tropen stimuleren
de plaatselijke boerenbevolking om meer over te gaan
op handelsgewassen. Deze goedbedoelde projecten
versnellen dus het proces van verdwijning van primair
regenbos en zijn daarmee schadelijk voor het milieu.
De heer Kloos komt zodoende tot de voor zijn doen ongewoon pessimistische discussiestelling dat tropisch
regenwoud gedoemd is te verdwijnen. Hij hoopt echter
dat het signaleren van het proces van aantasting het tij
kan doen keren.
Johnson: internationale initiatieven
Hierna hield dr. B. Johnson, directeur van het International Institute for Environment and D.evelopment in
Londen, een betoog over de aanpak van internationale
organisaties om te komen tot het behoud van het tropisch regenbos. Hij schetste de stand van zaken. Hij is
136

erg verheugd over de aandacht die tropische regenbossen momenteel krijgen. Het areaal van deze bossen neemt echter snel af. De vraag naar tropisch hardhout stijgt nog steeds. De wereld-houthandel lijkt
slechts in één functie van het tropisch regenbos geïnteresseerd, namelijk de houtproduktie. Het officiële
Britse standpunt ten aanzien van tropisch regenbos is,
dat de exploitatie van deze bossen rendabeler moet
worden voor Britse maatschappijen. Een dergelijk beleid is typerend voorde westerse landen. De situatie in
de ontwikkelingslanden zelf is niet veel beter. De regeringen zijn vooral geïnteresseerd in de belangen van
het bedrijfsleven. Op veel plaatsen is men duidelijk
geïrriteerd als er opmerkingen uit het buitentand komen omtrent het verdwijnen van het tropisch regenbos.
Waarschijnlijk is dit laatste probleem het moeilijkst op
te lossen. De heer Johnson is evenals de heer Oldeman van mening dat in veel landen de stad de predator
van het bos is. Pas als men in de ontwikkelingslanden
zelf de omvang van het probleem beseft, zal men geneigd zijn er iets aan te doen. Ook in Europa is men in
feite pas vrij laat op het idee gekomen om meer actief
aan de houtproduktie te gaan werken.
Om te komen tot een daadwerkelijk behoud van het
tropisch regenbos zijn internationale initiatieven nodig.
Tot nu toe is er nog te weinig gewerkt aan een geïntegreerde visie op ontwikkelingssamenwerking, waarbij
milieuaspecten duidelijker op de voorgrond moeten
treden. In de Verenigde Staten heeft een commissie, in
opdracht van President Carter, hierover een rapport
uitgebracht. In feite is dit tot op heden het enige rapport
van deze strekking. Het is echter niet waarschijnlijk dat
de regering Reagan bereid is om de bevindingen van
deze commissie in te passen in het regeringsbeleid.
De heer Johnson sloot zijn verhaal af met de opmerking dat het probleem bij te weinig politici bekend is.
Mede hierdoor wordt er internationaal te weinig aan de
oplossing van het probleem gewerkt.
Muntingh: Nederlands en Europees beleid
Drs. H. Munting, lid Europees parlement, sloot de rij
van sprekers af met een gloedvolle enigszins politiek getinte speech getiteld: "Nederlands en Europees beleid inzake tropenbossen: Wat gebeurt er en
hoe zou het beter kunnen." Een weinig optimistisch,
doch strijdbaar betoog. Hoewel volgens Muntingh, derde wereld landen zich vaak meer dan geïndustrialiseerde landen bewust zijn van de noodzaak van natuurbehoud (o.a. tropenbossen) komt dit niet tot uiting
vanwege zaken als armoede, politieke verdeeldheid
en corruptie met respectievelijk honger, gewapende
strijd en uitbuiting als directe gevolgen. Korte termijn
belangen krijgen daarom prioriteit boven die van de
langere termijn zonder dat daarbij op de negatieve ef-

fecten wordt gelet (erosie, overstromingen etc.). Westerse landen kunnen moeilijk de bestraffende vinger
opheffen als zij, gedreven door economische teruggang, hetzelfde Korte termijn belang nastreven en niet
geneigd zijn faciliteiten te scheppen voor ontwikkelingslanden om hun eigen grondstoffen te verwerken
en aan kapconcessies aanplantverplichtingen te verbinden. De heer Muntingh pleitte echter voor een
uiterste krachtsinspanning om een representatief deel
van de tropenbossen te behouden. In de ontwikkelingssamenwerking wordt via alle bekende kanalen
slechts 0 tot 4% aan bosbouw besteed en daarbij blijkt
dat er niet alleen een grote achterstand is in de besteding maar ook dat er vaak projecten mee worden gefinancierd die het tropenbos schade toebrengen. Er begint echter wat te veranderen met het verschijnen van
het rapport van de Club van Rome, het Brandt-rapport,
de World Conservation Strategy en Global 2000. Tropenbossen moeten, volgens de heer Muntingh, meer
aandacht krijgen, actieprogramma's moeten daarvoor
financieel gesteund worden en deze moeten een substantieel onderdeel van het ontwikkelingsbeleid vormen. Probleem is hierbij dat de ontwikkelingslanden
geen prioriteit aan het duurzaam beheer van tropenbossen hechten en zij moeten zelf aanvragen met die
strekking indienen willen projecten van Europese zijde
in gang gezet kunnen worden. De beschikbare informatie moet derhalve politiek vertaald worden.

Discussie
Hierna volgde een panel discussie. Aan de hand van
op schrift gestelde vragen en stellingen deelde de heer
Gruys de discussiepunten als volgt in:
1 de wetenschappelijke achtergronden van de aard
en het functioneren van het regenbos;
2 het inzicht in omvang en oorzaak van het verdwijnen van het regenbos;
3 de mogelijkheden tot behoud van het tropisch
regenbos (biologisch, technisch en sociologisch);
4 de benodigde acties om tot dit behoud te komen.
In het panel namen naast de sprekers en de heer
Gruys ook de heer De longh zitting, van de Bond van
Ontwikkelingswerkers te Wageningen.
Het eerste punt werd niet diepgaand besproken. Er
werd nog eens de nadruk gelegd op het feit dat het tropisch regenbos naast erg veel bosbijprocfukten een
schat aan genenreserves voor veredeling van gewassen bevat maar als ecosysteem netto een geringe produktie laat zien. De draagkracht van zo'n systeem,
waarbij geen grote verstoring optreedt, wordt geschat
op vijf mensen/km2. Daarboven lijkt tijdelijke of blijvende verstoring onvermijdelijk.

Door wetenschappelijke onderzoekers wordt zeker
de laatste tijd voldoende materiaal aangedragen om
een beleid dat tropische bossen spaart te rechtvaardigen. Ook zijn er al veel ideeën naar voren gebracht
hoe dat zou kunnen:
- ecologisch en sociaal toetsen van activiteiten die
iets met tropenbossen te maken hebben;
- beschermen handel in bedreigde dier- en plantesoorten;
- stimuleren bevolkingsbosbouw;
- uitvoer verwerkingstechnologie;
- afschaffen invoerrestricties en quoteringen voor
bewerkte produkten;
- propageren van kap/aanplant-contracten zonder
afkoopmogelijkheden; en zo zijn er nog wel meer mogelijkheden. Dergelijke actiepunten zijn concreet genoeg om vrij makkelijk in beleid vertaald te kunnen
worden. Het probleem zit vooral in het feit dat tropenbossen geen echte politieke issue zijn. Wie het beleid
wil veranderen zal moeten zorgen dat tropenbossen
politiek gezien belangrijk worden. Dat kan door vanuit
politieke partijen en actiegroepen druk uit te oefenen;
vervolgens kunnen ambtenaren op dit terrein aan het
werk gezet worden; er zal geld gereserveerd moeten
worden en via adviesorganen van de regering heb je
tenslotte, als het goed is, een vrij directe vinger aan de
pols. Aldus de heer Muntingh.
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Bij het tweede thema kwamen de grondbezitsverhoudingen, de houtexport en de bevolkingsgroei als
belangrijkste oorzaken van verdwijning naar voren. In
een aantal landen hebben grootgrondbezitters de relatief goede gronden voor handelsgewassen in gebruik
waardoor de verbouw van voedselgewassen voor de
locale markt verdrongen wordt naar gebieden waar tropisch bos staat op vaak voor landbouw te sterk hellende en ongeschikte terreinen. Verandering in grondbezitsverhoudingen en teeltsystemen (agroforestry bijvoorbeeld) zouden hier soelaas moeten bieden. Dit is
makkelijker gezegd dan gedaan, want landhervormingen verlopen bijna overal gewelddadig en het bereiken
van de kleine boer (doelgroep) blijkt in veel projecten
uiterst moeilijk.
Evenmin lijkt de bevolkingsgroei makkelijk aan te
pakken. Bij gebrek aan welke sociale zekerheid dan
ook is het voor veel mensen een noodzaak om veel
kinderen te hebben. Overbevolking en daaruit voortvloeiende ellende versterkt die noodzaak alleen maar.
Over de rol van de houtexport in het verdwijnen van
tropisch regenbos wordt zeer verschillend gedacht.
Sommigen zeggen dat slechts 6% van de totale gekapte hoeveelheid geëxporteerd wordt en dat de oorzaak dus veel meer bij de landbouw en het gebruik van
brandhout dan bij de houtexploitatie ligt, anderen zeggen dat juist de exploitatie van die 6% voor landbouwers de mogelijkheid biedt om in het bos door te dringen en daarmee de kans op herstel minimaal maakt.
Bovendien achten zij die 6% veel te generaliserend:
op wereldniveau is het wellicht een juist getal, regionaal kan dat percentage zo hoog oplopen dat er van
het bos weinig overblijft. Hierbij zou het geen zin hebben om bepaalde landen als de schuldigen aan te wijzen omdat we daar allemaal bij betrokken zijn.
De mogelijkheden tot het behoud van tropenbossen
- het derde thema - moeten volgens sommigen gezocht worden in de smalle produktiemarges die het
bos biedt. Zonder economische betekenis van deze
bossen zijn veel landen niet geneigd ook maar iets
voor het behoud te doen en dat is in hun omstandigheden ook niet vreemd. Een goede ecologische toetsing
van elke activiteit die ingrijpt in tropenbossen zou een
absolute noodzaak zijn. Mondiale coördinatie mag
hierbij niet ontbreken. Op de vraag of de mens slim genoeg is om de onvermijdelijk genoemde ondergang
van de tropenbossen af te wenden werd bevestigend
geantwoord met dien verstande dat de uitvoering daarvan alleen onder bittere noodzaak tot stand zal komen.
En voordat iedereen van die noodzaak doordrongen
is... Commerciële houtproduktie in plantages buiten de
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tropenbossen biedt soelaas voor de markt maar lang
niet altijd voor de sociale problemen, die aan de verdwijning van bos ten grondslag liggen.
De acties tot behoud, die aan het eind van de discussie aan de orde kwamen, mogen volgens velen niet
polariserend werken. Een duidelijke doch polariserende houding doet bij overheden in de ontwikkelingslanden meer kwaad dan goed. Er moet echter wel wat
veranderen, zowel hier als daar.
Of dit nu met behulp van fundamenteel onderzoek of
met uitvoerend werk dan wel met beide dient te geschieden werd niet duidelijk in de discussie. Oplossingen zoals eerder aangegeven moeten in elk geval concreet en uitvoerbaar zijn, onafhankelijk van de politieke
kleur van de plaatselijke regering.
Conclusies
De doelstellingen van dit symposium waren vrij hoog
gegrepen en er kan dan ook geconcludeerd worden
dat er niet voldoende concrete aanbevelingen gedaan
zijn. Veel belangrijker is het echter dat deze dag geleid
heeft tot een verbreding van het inzicht in deze problematiek bij velen die er in zekere mate bij betrokken
zijn.
Dit inzicht zal hopelijk in de toekomst leiden tot de zo
gewenste concrete aanbevelingen en tot een politieke
vertaling. Verder was het sterke punt van dit symposium dat de problematiek in een breder kader geplaatst
was en zo werd de belangenafweging stad-bos de rode draad van deze dag. Het tropisch regenbos is zeker
niet gered met alleen natuurbehoudsargumenten. Het
behoud van deze bossen zal in grote mate afhangen
van het economisch nut van deze bossen, op korte termijn (produktie via voorzichtig beheer) en lange termijn
(voorkomen van erosie, overstromingen, etc.). Slechts
als de plaatselijke regeringen dit nut beseffen en er
hun politiek op baseren zal de druk op het bos kleiner
worden. Ook tijdens de discussie bleef dit standpunt
van zowel Oldeman als Johnson, overeind. Het verstandig gebruik maken van de regenbossen lijkt de
enige mogelijkheid tot redding ervan. Het zal echter
duidelijk zijn dat er nog zeer veel inzet en samenwerking vereist is voor het doel veilig gesteld is.
Voor de Stichting "Werkgroep Behoud Tropisch Regenwoud" ligt hier nog een duidelijke taak welke niet
eenvoudig in te vullen is. Versterking van hun gelederen is onontbeerlijk. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met de Werkgroep: Donkerstraat 17, 3511
KB Utrecht (030-331328).
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Berichten
Stichting Bos en Hout
Aan de leden van de Tweede
Kamer der Staten Generaal
Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA 's-G raven hage
Wageningen, 16 maart 1982

Dames en Heren,
De belangen van het Nederlandse
bos en van alle mogelijkheden die
dat biedt aan mens, dier en plant,
vragen een daarop afgestemd beheer. Daarin passen geen maatregelen die afbreuk doen aan het algemeen functioneren van dat bos
en slechts een zeer beperkte interesse dienen.
In dit verband vragen wij, zoals
wij reeds deden in een afschrift van
een schrijven van 27 maart 1981
aan een aantal leden van het kabinet, nogmaals uw aandacht voor
plannen om op een deel van de Veluwe een proef op te zetten met
grote grazers, in dit geval Schotse
Hooglanders. Deze zouden het onderhoud van het bos voor hun rekening dienen te nemen. Uit een ingezonden schrijven van dr. H. E. van
de Veen, een initiator van deze
proef, in Trouw van 13 maart jl. en
uit elders verkregen inlichtingen
maken wij op dat een dergelijk experiment een grote kans op realisering heeft met financiële steun van
het Ministerie van CRM. Deze subsidie, naar verluidt ƒ 700.000,- zou
worden verstrekt voor het aanleggen van een raster om het desbetreffende gebied van 200 ha, een
uitgesproken fraai deel van de Veluwe. Doel van de proef is, zoals de
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heer Van de Veen het uitdrukt, het
"herstel van functionele relaties en
een integraal beheer in een zo volledig mogelijk eco-systeem" waarbij "grote grazers geleidelijk de
plaats innemen van maaimachines,
pootmachines en motorzagen".
Met betrekking tot het bovenstaande vragen wij dringend uw
aandacht voor het volgende:
1 Er is geen enkel argument noch
enige documentatie aangevoerd
waaruit blijkt dat een "bosbehandeling" via grote grazers enig positief
effect kan sorteren ten aanzien van
de kwaliteit van het bos op de Veluwe, in welk opzicht ook. In dit verband zou een onderzoek van het
Rijksinstituut voor Onderzoek in de
Bos- en Landschapsbouw "De
Dorschkamp" absoluut noodzakelijk zijn alvorens de overheid enige
beslissing tot subsidieverlening
neemt.
2 Indien de proef in de ogen van
de betrokken onderzoekers goede
resultaten oplevert, zal onvermijdelijk een veel ruimere toepassing
daarvan in het Nederlandse bos
plaatsvinden. Zo niet, dan zou de
proef weinig praktisch nut hebben.
Dat met uitbreiding rekening wordt
gehouden blijkt uit een interview
met de heer Hessels, directeur van
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in de Telegraaf
van 6 februari jl.
3 Wij achten het absurd dat in
een tijd met steeds toenemende
behoefte aan werkgelegenheid als
belangrijk aspect van deze methode van "bosonderhoud" wordt vermeld dat de grote grazers geleidelijk de plaats kunnen innemen van
maaimachines, pootmachines en
motorzagen, en dat, om dat te bewijzen, een belangrijke overheidssubsidie beschikbaar wordt gesteld. Daarbij komt dan nog het
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negatieve effect op de werkgelegenheid in houthandel en houtverwerkende industrie als de hier bekritiseerde wijze van "bosbehandeling" doorgang zou vinden.
4 De houtproduktie zal, waar grote grazers aanwezig zijn, gedecimeerd worden. Blijkens het hiervoor genoemde ingezonden stuk
acht de heer Van de Veen bezwaren op grond van houtproduktieoverwegingen dan ook legitiem.
Daarmee is echter niet alles gezegd. Het is ontoelaatbaar dat in
een wereld met een steeds krapper
wordende houtvoorziening, met
een in dit opzicht steeds somberder
wordend perspectief voor de Derde
Wereld, met een in alle landen toenemende behoefte aan eigen houtproduktie, een houtarm tand als het
onze houtproduktie-mogelijkheden
opoffert aan ideeën over "bosonderhoud" met grote grazers.
5 Ook uit kringen van natuurbescherming en van de bosbouw in
de meest ruime zin van het woord
worden zeer kritische tot sterk afwijzende geluiden vernomen over
de proef met Schotse Hooglanders.
Ik venwijs in dit verband naar een
artikel in Trouw van 9 maart jl. onder de titel "Schotse Hooglanders
op de Veluwe "misgreep"
Wij dringen er met de meeste
klem bij u op aan te willen voorkomen dat zonder nader onderzoek
van overheidszijde gelden ter beschikking worden gesteld voor een
doel dat de werkgelegenheid negatief beïnvloedt, dat de houtproduktie in ons land verder aantast en dat
ook anderszins de betekenis van
het bos voor onze samenleving
geen aanwijsbare dienst bewijst.
Met de meeste hoogachting,
w.g. Ir. H. A. van der Meiden,
directeur.
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Bosschap
Mevrouw de Staatssecretaris van
Binnenlandse
Zaken,
Postbus
20011,2500 EA 's-Gravenhage
Onderwerp: Decentralisatieplan

31 maart 1982
Excellentie,
In verband met het in voorbereiding
zijnde decentralisatieplan wil het
Bosschap gaarne het volgende onder uw aandacht brengen.
Tot de beleidsonderdelen, die
met het oog op de opstelling van
het decentralisatieplan worden bekeken, behoort blijkens een bericht
in de Staatscourant ook de bosbouw. Uit dat bericht blijkt tevens,
dat ter voorbereiding van het decentralisatieplan beleidsvarianten
moeten worden opgesteld, waarbij
de verantwoordelijkheden worden
gelegd bij de gemeenten en indien
dit niet mogelijk is, bij de provincies. Pas in laatste instantie komt
in die benaderingswijze het Rijk in
zicht.
Het Bosschap wil er met betrekking tot de bosbouw op wijzen, dat
de
beleidsverantwoordelijkheid
daarvoor steeds primair bij het Rijk
heeft gelegen en daar ook thans
ligt. Het Bosschap is van mening
dat dit terecht is. Het wil er uw aandacht op vestigen, dat Nederland
beschikt over een uiterst beperkt
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bosareaal dat een belangrijke functie vervult op het gebied van de
grondstoffenvoorziening een
functie die in het licht van de ontwikkelingen op de wereldhoutmarkt
in de toekomst alleen nog.maar
aan gewicht zal winnen - en dat
daarnaast dienstbaar is aan de
openluchtrecreatie en het natuuren landschapsbehoud. Gelet op de
beperkte beschikbaarheid van bos
hier te lande en de grote betekenis
van het bos uit zeer verschillende
overwegingen, is het van het grootste belang, dat de rijksoverheid primair verantwoordelijk blijft voor de
bosbouwsector. Alleen een door de
rijksoverheid gestuurd beleid zal
kunnen waarborgen, dat de bossen
hun onderscheidene functies in de
toekomst adequaat kunnen vervullen. Dit impliceert dat zowel de beleidsvorming als de beleidsuitvoering bij de rijksoverheid thuishoren.
Voor deze beide elementen is een
centrale goed geëquipeerde dienst,
onontbeerlijk. In het Staatsbosbeheer kan momenteel worden beschikt over een dergelijke dienst.
Het Staatsbosbeheer is een centrale dienst, die gedeconcentreerd
werkt en aldus eenheid in beleid iets dat voor een sector als de bosbouw van essentiële betekenis is waarborgt. Decentralisatie van het
beleid zou een en ander ernstig
schaden en zou ook op financieel
gebied grote gevolgen hebben. Het
Bosschap is zich ervan bewust, dat
het in het voornemen ligt om de financiële consequenties van decentralisatie in het kader van het decentralisatieplan onder ogen te

zien, doch het vreest ernstig voor
de gevolgen van een eventuele decentralisatie op dit punt.
Aangezien de instandhouding
van het Nederlandse bosareaal alleen kan slagen als een sterk evenwichtig beleid wordt ontwikkeld, dat
door het bosbouwbedrijfsleven
wordt aanvaard, moet decentralisatie, die onafwendbaar zal leiden tot
verbrokkeling van beleidskracht en
van deskundigheid enerzijds en tot
locale en regionale verschillen in
bosbouwbeleid anderzijds met
naar moet worden gevreesd veelal
onvoldoende financiële onderbouwing, ten zeerste worden ontraden.
In het licht van het voorgaande
doet het Bosschap een dringend
beroep op u om voor het beleidsonderdeel bosbouw van decentralisatie af te zien en de primaire verantwoordelijkheid te laten bij het Rijk.
Daarmede zijn de belangen van
degenen, die bij de bosbouw zijn
betrokken, zowel werkgevers als
werknemers, het beste gewaarborgd.
Een afschrift van dit schrijven
hebben wij gezonden aan de Minister van Landbouw en Visserij, die
als bewindsman verantwoordelijkheid draagt voor de bosbouw.
Uw reactie zien wij met zeer grote belangstelling tegemoet. Met gevoelens van de meeste hoogachting tekenen wij.
Het Bosschap,
de voorzitter,
w.g. Tets van Goudriaan
de secretaris,
w.g. G. J. den Hartog

