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Begripsvorming
In tegenstelling tot de landbouwvoorlichting is de bosbouwvoorlichting een
onderwerp, dat niet dikwijls de belangstelling trekt. In het oktober/novembernummer van 1964 van dit tijdschrift werd door Van den Ban en Bol (1)
aandacht besteed aan het verspreiden en invoeren van nieuwe methoden in
de bosbouw, waarbij enige behartenswaardige opmerkingen zijn gemaakt
over voorlichting en voorlichtingsmethodiek.
Wat wordt onder voorlichting verstaan? Prof. van Leent zegt, dat hoewel
de praktijk van de voorlichting vele, uiteenlopende activiteiten omvat, de
belangrijkste daarvan wel is: „door het verschaffen van informatie in de
ruimste zin van het woord de handelende mens te helpen een verantwoorde
keuze te doen uit de bestaande alternatieven. Een bewuste keuze wordt in
beginsel gedaan op grond van wat men wenst tc bereiken en van wat men
denkt te kunnen bereiken. De practische voorlichting richt zich primair op
het tweede aspect."
Er zal worden getracht na te gaan hoe de overheidsbosbouwvoorlichting
aan particuliere boseigenaren is georganiseerd, hoe ze in de praktijk werkt,
of ze voldoet en welke verbeteringen eventueel zouden kunnen worden aangebracht; dit alles zoveel mogelijk tegen de achtergrond van de situatie
waarin de bosbouw en het landgoedbeheer zich thans bevinden.
Organisatie
In Nederland kennen we vele vormen van voorlichting, die het brede
terrein van de bosbouw bestrijken. De rijksoverheid, de onderzoekcentra, de
cultuurmaatschappijen, de rentmeesterskantoren en de verenigingen; zij allen
doen in feite aan voorlichting. Het zou echter te ver voeren al deze activiteiten de revue te laten passeren. De bespreking blijft beperkt tot de primaire
vorm, de schakel tussen onderzoek en praktijk die de rijksoverheid tot haar
taak mag rekenen.
Zowel de landbouw- als de bosbouwvoorlichting zijn organisatorisch ondergebracht bij het Ministerie van Landbouw en Visserij. Daarbinnen is het
Staatsbosbeheer o.a. belast met de verzorging van de bosbouwkundige voorlichting en heeft daarvoor, naast een Centrale Afdeling die een meer algemeen en propagandistisch karakter dr-aagt, een aantal bosbouwconsulenten
die elk voor een of meer provincies de technische bosbouwvoorlichting voor
hun rekening nemen, daarbij gesteund door een aantal rayon-assistenten.
Taak en werkwijze
Een taakomschrijving van de voorlichting gericht op de zo complexe
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„bosbouw", waaronder hier mede wordt begrepen de bosbouwkundige kant
van het beheer van landgoederen, parken en recreatieterreinen, is geen eenvoudige zaak. We kunnen dienaangaand in het ontwerp van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1965 Hoofdstuk XIV Landbouw en Visserij het
volgende lezen: „de taak van de bosbouwvoorlichting, gesteund door de
resultaten van het op de praktijk gerichte onderzoek, in het bijzonder dat
van de Stichting Bosbouw Proefstation en gevoed door de ervaringen van
het beheer der staatsbossen, is groeiende. Deze dient in het bijzonder de
particuliere boseigenaar de wegen te wijzen, waarlangs het bedrijf zo doelmatig mogelijk kan worden geleid, opdat de veelzijdige betekenis van het
bosbezit voor de samenleving optimaal tot haar recht komt en de instandhouding van landgoederen wordt bevorderd,"
Dit uitgangspunt is volkomen juist. Essentieel is het daarna of de praktische opzet en uitvoering zodanig zijn dat goede resultaten kunnen worden
bereikt, die bijdragen tot de verwezenlijking van de gestelde opgave. We
zullen nagaan of deze vraag in alle opzichten bevestigend kan worden beantwoord.
De Consulent van het Staatsbosbeheer heeft in principe te maken met twee
soorten voorlichting.
a. de blijvende technische voorlichting, in het algemeen gesproken mogelijk voor het bosbezit van gemeenten en — geen winst beogende — instellingen ten algemene nutte. Deze vorm gaat vrij ver en omvat het maken van
kaarten, bedrijfsplannen en werkplannen en het geven van alle mogelijke
adviezen. De uitvoering, administratie en controle blijven echter berusten bij
de belanghebbenden.
Deze voorlichting functioneert meestal uitstekend en geeft goede resultaten
te zien. Aangezien het hier gaat om niet-particulier bosbezit blijft nadere
bespreking achterwege.
b. de incidentele voorlichting, die gericht is op het totale particuliere bosen landgoederenbezit in de provincie.
Mondelinge of schriftelijke adviezen worden gevraagd of uit eigen beweging verleend en zijn van technische, op de praktijk gerichte aard. Zij betreffen de houtsoortenkeuze, de bemesting, grondbewerking, onkruidbestrijding, bosverzorging en houtverkoop, om maar enkele onderwerpen te noemen.
In de „Mededelingen van de Consulent", een voor iedereen verkrijgbare
brochure, worden deze voor de bosbouw interessante onderwerpen gedetailleerd en op eenvoudige wijze behandeld.
Zonder ook maar iets af te willen doen aan de waarde van de vele activiteiten, de persoonlijke prestaties en de goede verstandhouding die in de loop
der jaren tussen boseigenaren en voorlichtingsambtenaren van Staatsbosbeheer is gegroeid, meen ik toch te moeten stellen, dat hoewel „incidentele
voorlichting" steeds noodzakelijk zal blijven, deze alleen nooit tot het gewenste resultaat zal leiden. De landbouwvoorlichting heeft allang begrepen
dat men met incidentele adviezen geen „bedrijf' als geheel kan helpen.
Nu verkeert de Landbouwvoorlichtingsdienst door de aanwezigheid van
een veel groter en meer gelijksoortig aantal bedrijven — waaruit de eigenaar
of pachter zich zijn hoofdinkomsten moet verschaffen — in een aanmerkelijk
gunstiger positie dan de bosbouwvoorlichting. Wat bij deze laatste ontbreekt
is in de eerste plaats een bezinning op een „eigen" voorlichtingsprogramma,
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dat een sterk regionaal karakter dient te dragen. Men is tot dusver teveel
bezig met verspreide en onsamenhangende activiteiten.
Dit eigen programma kan bijvoorbeeld tot stand komen doordat de consulent en zijn assistenten door veelvuldige contacten en onderzoek de bosbedrijven (landgoederen) geheel leren kennen, dus als het ware inventariseren.
Dat de doelstellingen van bosbedrijven enorm uiteenlopen, zoals reeds door
Van den Ban en Bol (1) is gememoreerd, behoeft geen nader betoog. Ondanks deze verscheidenheid in doelstelling blijven er in practische, bosbouwtechnische zin veel gelijksoortige werkzaamheden uit te voeren, waarvan er
hierboven reeds enkele zijn genoemd.
Deze „bedrijfsdoorlichting" brengt de voorlichter in aanraking met de
problemen die bij de particuliere boseigenaar leven. Hij ziet de tekortkomingen en leert van de voor hem nog nieuwe werkwijzen. Juist in een tijd als
deze, waarin vele landgoederen in een economisch uiterst moeilijke positie
verkeren en het voor de boseigenaar niet eenvoudig is wijs te worden uit de
vele nieuwe technisch vindingen, is het zaak de boseigenaren te adviseren
omtrent kostenbesparende methoden en het gebruik van goed plantsoen en
materiaal. Anderzijds dient de voorlichter op de hoogte te blijven van de
vakliteratuur en de resultaten van het onderzoek door het Bosbouwproefstation, zo mogelijk aangevuld door eigen beheerservaring.
Uit deze twee activiteiten; overleg met boseigenaren en samenspraak met
het Bosbouwp roefstation kan de voorlichtingsdienst een op de behoeften
afgestemd en voor de praktijk begrijpelijk „programma" samenstellen, dat
regionaal geheel verschillend kan zijn. Deze zelfontplooiing is een dringende
noodzaak
Methodiek en middelen
Bij de opleiding van voorlichtingsambtenaren wordt naar ik meen nauwelijks of geen aandacht besteed aan het feit dat het geven van voorlichting een
vak op zichzelf is. Ten onrechte wordt aangenomen dat iemands technische
bekwaamheid voldoende is om hem als voorlichter „los te laten" op de
particuliere boseigenaren.
Het is binnen het kader van deze beschouwing niet mogelijk uitvoerig in
te gaan op de eventueel voor de bosbouw geschikte voorlichtingsmethodieken.
Daarbij zouden dan de elementen als: het doseren van de inhoud, de wijze
van benadering en de situatie van ontmoeting, in details moeten worden
besproken.
De persoonlijke instelling van de voorlichter en de voorgelichte (boseigenaar, beheerder of uitvoerder) is zeker in de bosbouw nadere studie waard.
Juist bij een meer programmatische voorlichting zal men ongetwijfeld met
al deze factoren nauw in aanraking komen.
Literatuur over specifieke bosbouw voorlichtingsmethodieken is zeldzaam.
Daartegenover staat dat op het gebied van algemene voorlichtingstcchniek
en landbouwvoorlichting voorlopig meer dan voldoende ervaringen zijn vastgelegd om de bosbouwvoorlichting van dienst te kunnen zijn.
Hoever de overheid met de voorlichting mag gaan en van welke middelen
daarbij gebruik kan worden gemaakt is nog een vraag. Van den Ban en Bol
constateren dat in het bosbedrijf de advisering en medewerking, ook in de
uitvoerende fase, bij de oplossing van specifieke bedrijfsproblemen klaarblijkelijk tot niemands feitelijke werkterrein behoort. Volgens hen zijn juist
daar praktische resultaten te behalen.
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Nu slaat deze opmerking voornamelijk op de invoering van nieuwe methoden. We zouden dit echter breder en wel in de zin van de algemene bosbedrijfsvoorlichting kunnen zien. De voorlichter ziet zich geplaatst voor de
opgave om nieuwe begrippen te introduceren die de boseigenaren wellicht
vreemd zijn en waarmede nog weinig ervaring is opgedaan.
Ik meen dat de voorlichting, via de fasen van „bewustmaking", „belangstelling" en „bereidheid", waarvoor reeds een aanzienlijk vertrouwen van
dc zijde van de boseigenaar nodig is, niet mag ophouden bij de voor deze
boseigenaar belangrijkste stap: de uitvoering. Dit maakt de reeds moeilijke
positie van de voorlichtingsambtenaar, die daardoor wel eens als een „theoreticus met een vlugschrift in de hand" wordt gezien, nog moeilijker. Hij zal
het sluitstuk van zijn arbeid missen en daarvan geen vruchten plukken.
Voorlichting geven is dikwijls toch al een ondankbare zaak, als het om het
behalen van resultaten gaat. Nu zal de methodiek van geval tot geval kunnen
verschillen, maar juist voor de van algemeen belang zijnde praktijkproblemen
zal de voorlichter, samen met de boseigenaar, in staat gesteld moeten worden
om in het stadium van de practische uitvoering de helpende hand te kunnen
bieden. Daarbij kan worden gedacht aan voorbeeld-bedrijven, die liefst in
de particuliere sector zouden moeten liggen. De bosbouw is een practisch vak,
de voorlichting zal dan ook van ^praktijkvoorbeelden" gebruik moeten maken, om de waarde van nieuwe methoden of materialen te bewijzen. Daarnaast blijven de tot nu toe gebruikte middelen en methoden, zoals leesbare
publicaties en handleidingen, demonstraties, persoonlijk contact, discussiegroepen en excursies hun grote waarde behouden.
In het algemeen zal de groepsgewijze instructie en scholing, waar deze het
karakter van een meerdaagse cursus dragen, niet tot de taak van de Consulent
behoren. Hij zal echter wel bemiddelend kunnen optreden om leidinggevend
en uitvoerend personeel de weg hiertoe te wijzen, indien hij dit nodig oordeelt.
Ook daarvoor is een grondige kennis van het bedrijf als geheel noodzakelijk.
Tenslotte nog enige opmerkingen over de positie van de voorlichtingsambtenaar.
De Consulent van het Staatsbosbeheer heeft naast zijn voorlichtende taak
ook nog de zorg voor de naleving van de Boswet en gedeeltelijk ook van de
Natuurschoonwet. Een zeer groot deel van het Nederlandse bosareaal ligt in
landgoederen die onder de Natuurschoonwet zijn gerangschikt. Dit kan de
positie van de Consulent bemoeilijken, aangezien controle en voorlichting
beter niet in één persoon kunnen zijn verenigd.
Voorlichting eist een vrije keuze, het is denkbaar dat met de wettelijke
bepalingen op de achtergrond, de voorlichter gedwongen is in een bepaalde richting te denken. Het pleit voor het begrip van de boseigenaren en
voor de tact van de Consulent en zijn medewerkers, dat er in de praktijk
dienaangaand zelden moeilijkheden voorkomen.
Conclusies en aanbevelingen
1. De primaire bosbouwvoorlichting is een taak voor het Staatsbosbeheer.
De Consulent dient aan deze voorlichting een sterk regionaal en zelfstandig
karakter te geven.
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2. De huidige voorlichting is te „incidenteel" en te onsamenhangend. De
advisering verloopt nog teveel van geval tot geval, van perceel tot perceel.
Gestreefd moet worden naar een betere „bosbedrijfsvoorlichting", zodat het
verband bewaard blijft en alle facetten tot hun recht komen.
3. Het is dringend gewenst, dat na een grondige oriëntering, waarbij
enerzijds de behoeften en de problemen van de boseigenaren worden gepeild
en anderzijds gebruik wordt gemaakt van de resultaten van het op de praktijk
gerichte bosbouwonderzoek, een voorlichtingsprogramma tot stand komt en
wordt uitgevoerd. Door contact tussen Consulent en Bosbouwproefstation
kan het onderzoek blijvend worden gestimuleerd en worden aangepast aan
de praktijkproblemen.
4. De Consulent moet in staat worden gesteld in belangrijke gevallen zijn
adviezen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit te kunnen voeren. Daarbij
is vereist dat zowel de boseigenaren als de overheid de helpende hand bieden. Deze praktijkvoorbeelden kunnen in hun ontwikkeling worden gevolgd
en worden gebruikt voor groepsgewijze instructie en discussie.
5. Bij de opleiding van voorlichtingsambtenaren dient men zich niet te
beperken tot de theoretische en practische bosbouwkennis, maar ook aandacht te besteden aan de instructie over het geven van voorlichting en de
te volgen voorlichtingsmethodieken.
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