Bert Jansen

BOSBOUWERS
ALLER GEZINDTEN,
VERENIGT U!

Toen de privatisering van
Staatsbosbeheer nog slechts
als een dreigende zure
onweersbui boven Westraven
hing, kwam men eendrachtig
in actie: protest-ballonnen
sierden de voorpagina's van
de landelijke dagbladen. Heel
Nederland wist het:
Staatsbosbeheer was
Staatsboosbeheer. Uit
oogpunt van public relations
was de aktie zeer geslaagd.
Vee! mensen dachten namelijk
dat Staatsbosbeheer allang
geprivatiseerd was: iedere
zaterdag immers kon je langs
de ondoorgrondelijke
Staatswegen privé gezaagd en
gekloofd Staatshout kopen?
Al snel echter prikte de
Staatsbosboss in Den Haag de
ballonnen door: en het werd
nooit meer wat het geweest
was. Zelfs de bomen groeiden
niet meer tot in de hemel.

Recentelijk werden de krantenkolommen opnieuw gehaald. Staatsbosbeheer had de Oranjeboom ontdekt. En
dus moesten er reclameborden komen bij de ingang van de bossen ter
compensatie van de onrendabele
dunningen. Het liefst reclame van
Shell, want dan zou de vervuiler zélf
betalen.
Reclame. Bij de ingang! Echte bossen
hébben niet eens een ingang, daar
kun je overal inlopen - en verdwalen,
in een wirwar van lianen. In de Nederlandse bosbouw verdwaal je echter
alleen in de wirwar van organisaties
die het bos plattrappen in hun ijver om
de belangen ervan te behartigen. Begrijp me goed, ik sta pal achter de
pogingen van het Bosschap, de directie Bos- en Landschapsbouw, het
Staatsbosbeheer, De Dorschkamp, de
NPC, de stichting Bos en Houl, de
AVIH. de KNBV, Kritisch Bosbeheer,
Natuurmonumenten, de particuliere
bosbezitters, de provinciale Landschappen, de gemeenten, de bosgroepen, het RIVM, de cultuurmaatschappijen, de Bonnenstichting, de
jachtlobby, de ANWB en alle anderen
die het goed met ons bos menen . . .
pal achter hun pogingen om de belangen ervan te verdedigen. Ik sta pal. Ik
kan ook niet anders want ik zie door de
organisaties het bos niet meer.
Het resultaat is er dan ook naar. In de
verkiezingscampagnes stond het bos
centraal. Maar niet dankzij de bosbouwwereld. Het ging ook niet om de
bosbouw. Het ging om stervende bomen en niet om een gezond bosbedrijf. Dat ons bos niet gezond is weten
we nu zo langzamerhand wel: een
beetje ijzel en de hele zaak ligt plat,
een varkenspesterijtje in de buurt en
alle naalden vallen af, de maximumsnelheid naar 120 en alle bomen melden zich spontaan ziek. Maar daar
gaat het niet om. Het bos kan best wel
wat hebben. Voor de laatste eik de pijp
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aan Maarten geeft zijn wij mensen
hem al lang uit.
Het is de schuld van de sector. Het bos
is multifunctioneel, maar de sector
kenmerkt zich nog steeds door halsstarrige pogingen de functies te scheiden. Voor de één is het bos een produktiemiddel. Voor de ander een
bomenreservaat. Voor de derde een
wildreservaat, voor de vierde de aankleding van een stuk snelweg, voor de
vijfde een hobby en voor de zesde een
onrendabel stuk gesubsidieerde
grond. En er zijn wel 100 organisaties
actief! Kunt u zich voorstellen hoe de
politiek in haar handen wrijft als die
allemaal hun eigen ideeën spuien? De
kabinetsformateur kan rustig gaan slapen. Zo gemakkelijk heeft hij het nog
nooit gehad.
Kan de bosbouw dan niet als eenheid
opereren? Eén gezicht laten zien, één
keel opzetten. Waarom kunnen we dat
niet? Wedden dat we niet eens met z'n
allen in staat zijn om 1990 uit te roepen
tot "Het Jaar van het Bos"? Wedden
dat dat te veel riekt naar aktie en hard
werken? Wedden dat er onmiddellijk
een vergadercircuit wordt opgezet
waarin het idee een geruisloze dood
sterft?
Maar wedden ook, dat als het wèl zou
zijn gebeurd, dat dan begin 1991 iedere Nederlander had geweten dat
een bos alleen maar gezond kan blijven bij een economisch verantwoord
beheer? Dat bomen omzagen niet het
vernielen van bos is? Dat inlands hout
even duurzaam kan zijn als tropisch
hardhout? En dat de politiek dan wist
wat bosbouw was?
Laten we een voorbeeld nemen aan
de milieubeweging: want waar communisten, pacifisten en kerkelijken
zich onder één paraplu kunnen verenigen, waarom zouden bosbouwers
aller gezindten dat dan niet kunnen?
Hier ligt een mooie taak voor een nietbosbouwer.

