Bosbouw, plattelandsontwikkeling
... en wat nog meer?
Een verslag van de studiedag over
bosbouw in ontwikkelingslanden.
"Als de Nederlandse bosbouwer
het landdegradatleprobleem heeft
opgelost, dan Is ook de kern van
de ontwikkelingsproblematiek In
de Derdewereld opgelost".
Dat was zo ongeveer de teneur
van de eerste studiedag over mondiale bosbouw van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging, die 23 april 1960 in Vlaardlngen werd gehouden. Inleidingen
en stellingen die toen werden gepresenteerd waren duidelijk bedoeld om de urgentie van het Inderdaad ernstige probleem van
bodemdegradatie te onderstrepen. Die urgentie is er, het Is Inderdaad een mondiaal probleem van
de eerste orde; de mogelijkheid
van rampzalige effecten voor het
voortbestaan van volgende generaties op onze wereld zal door niemand worden ontkend. De stelligheid echter, waarmee ze geponeerd waren én de hoofdrollen die
de bosbouw en de bosbouwer waren toebedacht om het probleem
van bodemdegradatie op te lossen, riepen nogal wat reacties bij
de toehoorders op: hoe belangrijk
bos bouwactiviteiten ook kunnen
zijn, zij kunnen toch niet gezien
worden, anders dan in een breder
kader en als een geïntegreerd deel
van een groter geheel.
Er werd verschillende malen op
gewezen dat, terwijl processen van
landdegradatie (ontbossing, erosie, desertificatle, bodemdegradatie) steeds ernstiger vormen aannemen, de mensen die het zouden
moeten weten niet veel verder komen dan discussiëren over de
Juiste strategieën, modellen, methodes om deze en andere problemen aan te pakken. Erger nog, die
discussies komen vaak niet verder
dan een eigen kringetje, zoals dat
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van de bosbouwer, de econoom of
de politicoloog. Inderdaad, men
kan gevoeglijk spreken van een
communicatiecrisis, die vooralsnog weinig bijdraagt tot werkelijke
oplossingen.
Het lijkt me daarom redelijk,
juist binnen deze kring van Nederlandse bosbouwers enige kanttekeningen te plaatsen bij de toch
nog steeds overwegend technische benadering {zij het hier en
daar versterkt door sociologische
technieken) zoals die uit het merendeel der Inleidingen én de geponeerde stellingen naar voren
komt. Vervolgens zal op andere
hoofdpunten van de discussie
worden ingegaan.
A-politiek of geen politiek?
Men kan zich afvragen of de boven
geschetste teneur nu beschouwd
moet worden als een voorbeeld
van geïsoleerd bosbouwdenken of
slechts als een voorbeeld van het
toch nog in brede kring van ontwikkelingsdeskundigen
gehanteerde idee dat men door voornamelijk technische oplossingen de
meeste ontwikkelingsproblemen
wel de baas kan. Het Is zeker zo
dat de laatste jaren, binnen het
denken over ontwikkelingssamenwerking, belangrijke stappen zijn
gezet naar een meer sociale benadering, waarin ook meer aandacht
geschonken wordt aan de behoeften en wensen van de mensen
(meestal meer dan 80% van de bevolking uitmakend) voor wie al die
ontwikkelingshulp tenslotte bedoeld Is. Naast de technische aanpak en het economische groeimodel om de groei (en dan komt de
rest vanzelf), nu dus ook meer
aandacht voor culturele, historische en sociologische randvoorwaarden. Die aandacht verdient
inderdaad een belangrijke plaats
in het trachten begrijpen van de
werkelijke problemen in ontwikkelingslanden. Ook In de bosbouw-

wereld lijken deze sociale aspecten hun terechte plaats te gaan
vinden, hetgeen geïllustreerd moet
worden door het gebruik van termen als plattelandsontwikkeling,
agro-forestry, psychological approach, etc. Helaas is het gebruik
van deze en andere termen (zoals
kleine boer, basic needs, self rellance, die zich in snel tempo verdringen om de gunst van het vakjargon) nog geen garantie, dat in
de praktijk ook werkelijk rekening
wordt gehouden met de grondgedachte die door deze termen gedekt zou moeten worden: namelijk
dat de gewone mensen In die landen meer verantwoordelijkheid
voor en meer zeggenschap in zaken dienen te hebben, die hun zelf
direct aangaan. Evenmin geeft het
gebruik van bovenstaande terminologie een garantie dat men ook
werkelijk rekening wenst te houden met de consequenties en Implicaties van die grondgedachte:
ten eerste, het werkelijk betrekken
en laten meebeslissen van die gewone mensen bij te nemen maatregelen; ten tweede, het verschuiven en verbreden van politieke
macht. Integendeel, men zou zelfs
kunnen stellen dat tot dusver de
bovengenoemde termen en de eraan ten grondslag liggende sociale
benadering veel meer dienen ter
verpakking van een nog overwegend technische inhoud en in feite
slechts lippendienst bewijzen aan
die grondgedachte en zijn consequenties.
Men zou daar tegen in kunnen
brengen dat, wil men werkelijk rekening houden met die consequenties en implicaties, men zich
dan te veel zou bemoeien met de
interne politieke situatie. Inderdaad, een tegenwerping die voor
veel mensen nog voldoende hout
snijdt om zich dan ook maar afzijdig te houden van zelfs maar het
denken over deze "politiek geladen" zaken. Natuurlijk gaat het er
niet om eventjes een politieke si-

tuatie te veranderen. Het gaat er
om dat men bij het entameren van
ontwikkelingsprojecten {en daarna!) zich een zo goed mogelijk
beeld dient te vormen van de mogelijke resultaten van zo'n project,
van de kans dat de mooi geformuleerde doeleinden bereikt worden
en van de manier waarop de door
de donor in te brengen ontwikkelingsgelden ook werkelijk terecht
komen, waar zij terecht zouden
moeten komen. Om zich dat beeld
te vormen, dient men zich, naast
de technische aspecten en sociale
omstandigheden, óók rekenschap
te geven van de politieke situatie
en de beperkingen die zo'n situatie
met zich mee kan brengen om de
gestelde doelen te bereiken. Men
dient zich te realiseren dat de
overheid en dus ook de lokale
bosbouwdienst niet erg vaak het
vertrouwen genieten van de plaatselijke bevolking; dat in situaties
die vaak nog maar nauwelijks een
feodale structuur ontgroeid zijn,
zoals bijvoorbeeld In India en Nepal, waar grond meestal niet eigendom van de gewone boer Is, de
animo voor herbebossing vaak
niet erg groot Is; dat ten aanzien
van bijvoorbeeld landdegradatieprojecten de belangen van overheid en plaatselijke bevolking niet
altijd parallel lopen. Men dient zich
te bezinnen op deze zaken, al zou
het al alleen maar zijn om teleurstelling bij mislukkingen te voorkomen. Mislukkingen die, zoals de
praktijk van de laatste 25 jaren
heeft getoond, helaas vaak in de
hand worden gewerkt door een te
technische aanpak.
Het hoeft geen betoog dat een
studiedag van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
zich terecht verdiept in bosbouwkundige benaderingen. Het zou
echter de relevantie ervan ten goede gekomen zijn, als die zeer wel
mogelijke nuttige bijdrage van de
bosbouw In ontwikkelingssamenwerking gezet was in een algeme-

ner (waaronder het politieke) kader van ontwikkelingsproblematiek. Dat deze studiedag daar niet
bijzonder in is geslaagd, wordt nog
geaccentueerd door de eerste
stelling die ter discussie gegeven
werd, waarin vermeend wordt dat
bodemdegradatie de kern van de
ontwikkelingsproblematiek vormt.
Dat erosie, bodemdegradatie en
ontbossing ernstige problemen
zijn hoeft weinig betoog, evenmin
echter dat zij veeleer een gevolg
dan oorzaak zijn van de werkelijke
kernproblemen zoals een explosieve bevolkingsgroei, een steeds
ongelijkere verdeling van werk en
inkomens, een zich verscherpend
verschil tussen doelstellingen van
enerzijds een overheid en anderzijds de gewone mensen.
Bodemdegradatie en
houtexploitatie
Van verschillende zijde meende
men nog steeds de nadruk te moeten leggen op het vaak verkeerde
gebruik van bodem en bos door
de "domme en primitieve" plattelandsbevolking, zijnde één van de
belangrijkste oorzaken van bodemdegradatie. Terecht werd echter ook aandacht gevraagd voor
de negatieve effecten op het milieu
die verkeerd gebruik van westerse
technische kennis kan hebben,
terwijl men tevens een verband
kan leggen tussen bodemdegradatie en de hoge houtconsumptie
in de geïndustrialiseerde landen.
De grootschalige houtexploitaties
in gebieden met tropisch regenwoud of op zeer eroslegevoelige
berghellingen, zoals In Brazilië en
Indonesië zijn inderdaad voorbeelden van de desastreuze gevolgen, die het toepassen van uit
onze gematigde streken geïmporteerde, maar onaangepaste technologie kan hebben in gebieden
met een wankel natuurlijk evenwicht.
Men dient zich echter tevens te

realiseren dat houtexploltatie niet
noodzakelijkerwijs de oorzaak van
bodemdegradatie hoeft te zijn,
mits men voldoende maatregelen
treft voor regeneratie van het bosbestand en voor het weer produktief maken van ontboste gronden.
Een belangrijk gegeven in deze is
dat hout na fossiele energie één
van de belangrijkste importartikelen in de geïndustrialiseerde landen Is, terwijl voor de ontwikkelingslanden houtexport een zeer
belangrijke bijdrage In het nationale inkomen levert. Het zal echter
van het gevoerde overheidsbeleid
in die ontwikkelingslanden afhangen of, en zo ja hoe, die inkomsten
uit deviezen ook gebruikt worden
voor de ontwikkeling van zo'n land
of meer specifiek voor de financiering van herbebossing of andere
maatregelen om bodemdegradatie te voorkomen. In verband hiermee zou het de moeite waard zijn
te bezien of de huidige houtprljzen, gezien de houtschaarste op
de wereldmarkt én de niet verdisconteerde negatieve effecten van
houtkap op het milieu, geen onderwaardering geven van de werkelijke,
economische
prijzen.
Mocht dit zo zijn, dan zou men
kunnen overwegen de extra Inkomsten uit een prijsverhoging
specifiek te gebruiken voor maatregelen die zowel bodemdegradatie tegengaan als de plattelandsbevolking ten goede komen.
Agro-iorestry in dienst van de
mens of van de bosbouw?
Zoals gezegd tijdens de discussie:
het gaat erom hoe de mens in het
geheel benaderd wordt. De suggestie om het tropisch regenwoud
in stand te houden door middel
van "law and order" technieken Is
in de praktijk niet erg bruikbaar
gebleken. Juist deze traditionele
positie van bospolitie-agent, waarin bosbouwdiensten (ook in vele
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genover de plattelandsbevolking,
Is enerzijds weinig functioneel geweest voor een doelmatig bosbeheer. Anderzijds heeft het weinig
bijgedragen In het winnen van vertrouwen van de plaatselijke bevolking voor maatregelen die door de
overheid nodig werden geacht.
Voor de instandhouding van
bos zal men zelden de medewerking van de plaatselijke bevolking
kunnen missen. Voor een doelmatig bosbeheer zal men dan ook terdege rekening moeten houden
met de belangen en behoeften van
die bevolking en dus die belangen
en behoeften moeten integreren
met de bosbeheer's doelstellingen. De heer Soekiman heeft een
paar interessante voorbeelden laten zien hoe zo'n integratie, onder
het verzamelwoord van agro-forestry, zou kunnen plaatsvinden.
Ook in het kader van agro-forestry oplossingen echter, moet men

Nieuwe machines en werktuigen
Tractoren
De importeur van Deutz, Sleberg,
brengt sinds enige tijd drie landbouwtractoren op de markt, die In
een bosbouwultvoering kunnen
worden geleverd. Het betreft de typen D 6206 A, DX 85 A en DX 110
A met resp. 44,59 en 75 kW (60,80
en 100 pk). De DX 85 A en DX 110
A zijn standaard met een kruipversnelllng uitgevoerd, deze is op
de D 6206 A als extra leverbaar.
De tractoren zijn voorzien van een
kabine, hydraulische besturing en
een heflnrichtlng.
De bosbouwuitvoering verschilt
van de normalp uitvoering door
het toegepaste beschermpakket,
dat bestaat uit motor- en drijfwerkbescherming met zijdelingse platen, bescherming voor de kabine
met takkengelelders, spoorstangbescherming, motorkapbescherming en beschermde breedte- en
achterlichten.
214

zich afvragen hoe die mens benaderd wordt. Als functioneel element, ten nutte van grotere doelen
(erosiebestrijdlng, herbebossing,
eco-development), dat dus vriendelijk moet worden gestemd en
zolang gebruik mag maken van
het bos als dat voor het bos goed
is (een modern taungya system
dus)? Of In de eerste plaats als
mens, waarin zijn welzijn en zijn
noden centraal en op de eerste
plaats staan, ervan uitgaand, dat
als men mensen zo benadert, men
een betere garantie heeft voor het
behoud van het milieu.
De Nederlandse

bosbouw-lobby

Gezien de geponeerde stellingen
en de voorafgaande inleidingen
ligt er nog een groot arbeidsterrein
braak voor de Nederlandse bosbouwer. Problemen van wereldformaat zijn er genoeg: milieu, de zie-

De kosten van dit beschermpakket bedragen ƒ 5.100,-, waardoor het type D 6206 A ƒ 56.600,-,
het type DX 85 A ƒ 76.100,- en het
type DX 110 A ƒ 87.500,- gaat kosten. Desgewenst zijn de tractoren
met Forestier banden leverbaar.

ke groene wereldlong, uitstervende houtsoorten, schaarste aan
hoog-kwaliteit hout, etc. Dient zich
een nieuwe bosbouwlobby aan bij
de Minister van Ontwikkelingssamenwerking?
Het lijkt echter gerechtvaardigd
hier de vraag te stellen wie hier de
prioriteiten stelt. De westerse
mens met zijn zorg voor het milieu
en zijn eigen werkgelegenheid of
de boer in India met zijn zorg voor
het dagelijkse brandhout, veevoeder en zijn eigen voeding? Het
gaat niet om een keuze tussen het
een of het ander, het gaat erom op
wat de nadruk wordt gelegd. En
misschien dat de Nederlandse
bosbouwer In alle bescheidenheid
zijn bijdrage kan leveren bij het
oplossen van deze serieuze problemen.
Peter La ban.

De DX 85 A en DX 110 A kunnen
met een aangedreven portaalvooras geleverd worden voor meer bodemvrijheid.
Meer informatie bij H. C. L. Sieberg B.V., De Ruyterstr. 47, Postbus 90, Ede; tel. 08380-14345.

