Bosbouw in versnippering
Voorzitter KNBV:
"Beschouwt 'Den Haag'
bosbouw nog wel
als een volwaardige
taak?"
Versnippering
"In de Nederlandse bosbouw valt
te constateren dat:
- het bosbezit versnipperd is,
- de bosbelangen versnipperd
zijn,
- de ideeën over bosbouw, en
dus de geluiden naar buiten over
bos en bosbouw, versnipperd
zijn; dat hangt natuurlijk samen
met het voorgaande,
- de overheidsorganisatie inzake de bosbouw steeds verder
versnipperd wordt,
- het bosuitbreidingsbeleid versnipperd wordt,
- het bosbedrijfsleven, in casu
de rentmeesterij, het advieswerk
en de bosaannemerij, steeds verder tot snippers gereduceerd raken.
Dat zijn deels nadelen, maar bosbouwers weten dat versnippering, opgevat als kleinschaligheid,
ook voordelen biedt, mits er
sprake is van goede planning, van
kennis van zaken en van goede
communicatie."
Planning
"Op beleidsniveau beschikken
wij over het Meerjarenplan Bosbouw. Daar kunnen en mogen wij,
kijkend naar de landen om ons
heen, best trots op zijn. Maar bij
de uitvoering gaat het minder.
Vooral de al maar doorgaande reorganisaties bij het rijk vormen
een rem."
Kennis van zaken
"Onze kennis van bosbouwzaken
Jfi staat internationaal op een hoog

In zijn najaarsrede op 26 september 1991 constateerde
voorzitter Volmuller van de KNBV dat de Nederlandse
bosbouw wordt gekenmerkt door versnippering, met alle
moeilijkheden van dien, maar ook met enige voordelen. Hij
uitte zich ontevreden over enige aspecten van het rijksbeleid.

peil, mede dankzij het onderzoek
op Dorschkampen RIN. Maar het
afdwalen van de praktijkbehoeften vormt een bedreiging. Het onderwijs in Wageningen en Velp
zorgt voor hooggeschoolde mensen in de bosbouw, maar hun
kennis van zaken vindt amper emplooi in Nederland. Zelfs bij de
reddingspogingen van het tropisch regenwoud maakt Nederland nog te weinig gebruik van
onze bosbouwers van "wereldklasse". hier moet verandering in
komen."
Communicatie
"Ondanks een prima interne
communicatie, bijvoorbeeld het
Nederlands Bosbouwtijdschrift,
het werk van Pro Silva en andere
KNBV- activiteiten, is de bosbouwcommunicatie naar buiten
diffuus. Nu vergt een goede PR
veel geld en werk, teveel voor de
KNBV. Onze breed-geöriënteerde verenging zonder groepsbelang kan als initiator en katalysator optreden. De recent
gestarte Bosschap-analyses zouden kunnen leiden tot een betere
PR van de bosbouw."

Bosbouw In het Haagse
beleid
"Er zijn twee kwalijke zaken uit het
Haagse te vermelden, en één bemoedigende gebeurtenis."
"Het eerste is de opschorting van
de nieuwe toezeggingen ingevolge de Bijdrageregeling Bosen Landschapsbouw, in combinatie met voorgenomen onevenredige bezuinigingen op het budNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1992

get van deze regeling. Het gaat
om jaarlijks 5 tot 8 miljoen gulden.
Vooral hetgemeentebos dreigt de
dupe te worden. Toch is datzelfde
gemeentebos van nationaal belang. Den Haag schijnt geen oog
te hebben voor de continuïteit die
het bos in beleid en beheer zo
nodig heeft."
"Ten tweede heeft secretaris-generaal Joustra in ons blad een
aantal verontrustende uitspraken
gedaan. Zo moet volgens hem de
bosbouw voor het instandhouden
van een sterk rijksbosbeleid "natuurlijk wel met een goed verhaal
komen". Maar er zijn goede verhalen genoeg, bijvoorbeeld het
Meerjarenplan Bosbouw met Uitvoeringsprogramma (regeringsbeleid, nota bene!) en vele andere
nota's zoals de Bosbeleidsvisie
van het Bosschap."
"Het wachten is niet meer op verhalen, maar op daden!
Verder zei de SG dat "als de bosbouw als economische activiteit
niet uitkan" deze gedoemd is als
"particuliere activiteit te verdwijnen". Dat ligt macro-financiëel
niet voor de hand. Of heeft het rijk
één miljard gulden overnamegelden plus een post voor beheerskosten beschikbaar?"
"Misschien kan echter de wijsheid van de recent door staatssecretaris Gabor geïnstalleerde
Commissie Functiebeloning tot
bemoedigende enfinancieelaanvaardbare resultaten voor bosbeleidsdaden leiden."
J.B.

