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B. Jansen

Bij een afscheid

KIENHOUT
In 1996 zou De
Dorschkamp zijn
vijftigjarig bestaan hebben
gevierd. Daar heeft de
directeur Landbouwkundig
Onderzoek echter een
stokje voor gestoken. De
Dorschkamp bestaat niet
meer. Het vlaggeschip van
de Nederlandse bosbouw
is gezonken. En geheel in
stijl van de huidige tijd is
de kapitein als eerste van
boord gegaan. Hij vertrok
in een FACE-reddingsboot
richting tropen -als een
bootvluchteling, maar dan
de andere kant uit. En in
een andere salarisschaal.
Intussen is De
Dorschkamp met het RIN
gefuseerd tot het Instituut
voor Bosbouw en
Natuuronderzoek (IBN).
Achteromkijken is voor de
dommen. Daarom een
vooruitblik.
Het is 1993. Zojuist is de fusie
tussen het IBN en het Staring
Centrum bekend gemaakt. Na de
val van het kabinet Lubbers/Kok
ging het allemaal heel snel. Het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij werd opgeheven. Het nieuwe kabinet Brinkman/Bolkeslein hevelde de harde

taken van landbouw en visserij
over naar Economische Zaken, en
natuurbeheer naar VRON (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Natuurbeheer). Over de
bosbouw is nog even gediscussieerd: was dat een harde produktietak, of een zachte natuurloot?
Uiteindelijk is besloten om de
teeltsector onder te brengen bij EZ
(de beleidsdirectie Houtvoorziening), en de ecologie bij het VRON
(de beleidsdirectie Natuur en
Fauna).
Uitvoerende
taken
werden afgestoten naar de provincies. Staatsbosbeheer werd volledig geprivatiseerd (de BV Bosbeheer). Ten behoeve van de
coördinatie is een ambtelijk overlegplatform in het leven geroepen.
Zo werd tevens een passende
rustplaats voor het Bosschap
gecreëerd..
Het IBN dreigde in een interdepartementaal vacuüm terecht te
komen. In eerste instantie zou het
worden opgesplitst, zoals de directie NBLF, of worden gedecentraliseerd, zoals het IKC. De sterke
natuurlobby zorgde echter voor
integrale indeling bij VRON, waarbij het teeltkundig onderzoek
moest worden afgebouwd. Na
twee verloren jaren van afwachting en onzekerheid konden de
onderzoekers eindelijk weer aan
het werk. Onder het motto "Bos is
ook natuur, en natuur moet ook
worden beheerd" vonden RIN en
Dorschkamp elkaar. De geitewollen sokken en de houtboeren kregen begrip voor elkaar. Er kwam
een goed onderzoekplan en
iedereen was enthousiast. Aan de
personele leegloop kwam een
einde, vlak voordat de laatste bosbouwer het licht wilde uitdoen.
Voor De Dorschkamp betekende
dat de derde nieuwe start in acht
jaar. We waren heel benieuwd
hoe het zou zijn als je niet alleen
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plannen kon maken voor je
nieuwe organisatie, maar die
plannen ook daadwerkelijk ten uitvoer mocht brengen. Dat was de
afgelopen drie keer wel anders
geweest. Het nieuwe IBN zou de
bosbouw, het natuurbeheer en het
stedelijk-groenbeheer op maat
gaan bedienen. Praktijkgericht
onderzoek waar je wat aan had als
beheerder. En beleidsgericht onderzoek waar de overheid mee uit
de voeten kon.
Het is nu 1996. De fusie tussen
IBN/Staringen het RIVM is aangekondigd. De directie Houtvoorziening van EZ is opgegaan in de
directie Algemene Bouwzaken,
sectie Alternatieve Materialen. De
IKC-taken zijn verdeeld tussen het
IVN (natuurkijken) en de ANWB
(bosgebruik). Het voormalige
Staatsbosbeheer verkeert in ernstige financiële problemen nu de
overheidssubsidies geheel zijn
gestopt, De inkomsten uit de verplichte Landelijke Boskaart (voor
recreanten) zijn onvoldoende. De
houtproduktie is, mede door het
meer op natuur gerichte beheer,
sterk teruggelopen. Er is grote behoefte aan inzicht in de groei en
opbrengst van gemengde bossen. De bedrijfsplanning van het
natuurlijke beheer is nog steeds
een probleem. De afzetmogelijkheden zijn onduidelijk. Ook de
nutriënten- en vochtvoorziening
van de sinds 1991 sterk verdroogde en verstikstofte bosbodems behoeft aandacht. Niemand kan de gestelde vragen
beantwoorden, de gerezen problemen oplossen. Er is niet eens
een IKC meer. Dus wordt besloten
een eigen bosbouwproefstation
op te richten. Op de Wageningse
Berg is zojuist een gebouw leeggekomen dat heel geschikt is.
En zo viert De Dorschkamp alsnog zijn vijftigjarig bestaan.
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