Door Peter Schütz

Compensatie: Een slecht
middel om een lek te dichten

Met die Vietnamweide, dat
wordt nooit wat. Alleen de
naam al. Niets dan
treurigheid. Je ziet het voor
je. Verregende hippies,
dienders op paarden met
lange stokken en naïeve
linkse intellectuelen die
denken dat het
arbeidersparadijs echt
bestaat. Een heuse groene
wethouder die besluit dat
die bomen moeten
verdwijnen voor een
tennishal. En de
werkelijkheid is nog erger,
zie de volgende kop in De
Volkskrant: "Een stille
oorlog die in het
Amsterdamse Bos woedt",
want behalve deze aanslag
op het bos blijken er nog
meer voorbereid te worden.
Of in Het Parool: "Strijd om
kapverbod Vietnamweide
wordt feller".
Maar waar het me nu om gaat is
of we happy moeten zijn met de
oplossing die gevonden is. Maar
ook: kun je het beheer van dit
soort stadsbossen (Het Haagse
Bos is met name ook zo'n voorbeeld) aan gemeenten overlaten?
Eerst voor alle zekerheid het verhaal.
ABN-Amro besluit na de zoveel-

ste fusie in het bankwezen dat ze
niet verder door het leven kunnen
als ze niet een nieuw hoofdkwartier hebben en dat ding moet
achter het station Zuid verrijzen.
Logisch, iedereen weet dat bankiers overtuigde openbaar vervoer gebruikers zijn, maar dit terzijde. (Dit is flauw trouwens. Dat
personeel komt hopelijk wel met
de trein en dat is maar goed ook.)
Eén probleem, er staat op die
plek al iets, een tennishal met de
weidse naam Amstelpark.
De gemeente Amsterdam, kien
op de reputatie financieel centrum van de wereld of tenminste
van de Randstad, weet een oplossing en wethouder Saris van
Groen Links mag het zeggen. Die
tennishal, die kan daar best weg,
daar weten ze wel een andere
plek voor. En nu komt een oude
truc uit de hoed van een gemiddelde gemeentebestuurder. Je
zoekt een stukje bos of andere
natuur, start een bestemmingsplanprocedure waardoor je de
bestemming van het bewuste
bosje wijzigt in waar je op dat
moment behoefte aan hebt:
shopping mail, Betuwelijn, gedoogzone, tennishal, u kunt het
zelf verder wel bedenken. Het resultaat: bosje voorgoed weg.
Dit noemen ze het lek in de
Boswet en alleen al in de
Randstad verdwijnt volgens een
schatting van het ministerie van
LNV op deze manier al jaarlijks
300 ha bos. Dit ministerie liet het
er dan ook niet bij zitten, in tegendeel. Er kwam krachtige taal
en een kapverbod, zoals je dat
mag verwachten van een slagvaardig modern ministerie.
"Handen af van het groen", klonk
het uit Den Haag en Het Parool

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1993

maakte er enigszins verbaasd
gewag van dat staatssecretaris
Gabor zich persoonlijk bemoeide
met deze 3,5 ha. bos. (Ik durf te
wedden dat die ambtenaren van
LNV in Noord Holland de tijd van
hun leven hebben gehad toen ze
eindelijk eens de grote stad konden tegenwerken in zijn kwalijke
plannen).
In Amsterdam zaten ze intussen
niet stil. Ze kunnen daar heus wel
meer dan geld over de balk werpen. Bestuurders hebben in dit
soort gevallen nog een truc en
die heet compensatie. In de
Schinkelpolder werd een lokatie
gevonden, wethouder Saris kondigde trots aan dat er wel 40 ha.
in de plaats van de bomen van
de Vietnamweide gevonden waren en iedereen kon gerust zijn.
Het ministerie van LNV bond
knarsetandend in, beseffend dat
de kans op daadwerkelijke bestemmingswijziging groot is en
dan zouden ze alleen een loze
kapvergunning hebben.
Ik herhaal, moeten we hier nu blij
mee zijn? Om te beginnen, ik vertrouw het niet, ik kan het ook niet
helpen. Wie garandeert mij dat
dat bos in de Schinkelpolder er
anders niet toch was gekomen,
misschien een paar jaar later,
maar toch. Sterker, door compensatie formeel in de Boswet op
te nemen denken ze bij LNV het
lek te kunnen dichten.
Het lek moet dicht, dat is duidelijk, maar niet op deze manier.
Een beetje gemeentebestuurder
zorgt er dan voor dat hij wat mogelijke boslokaties achter de
hand houdt en bij de eerstvolgende achttien holes golfbaan
die zich aandient trekt hij er één
uit de achterzak ter compensatie.

We hebben dus twee lessen van
deze affaire geleerd: grote gemeenten kun je niet vertrouwen
bij het beheer van stadsbossen
(wisten we eigenlijk al) en compensatie is een slechte oplossing
voor het lek in de Boswet,

Twee iichtpuntjes. Op het moment
dat ik dit schreef (4 november,
1993) was net bekend dat de eigenaar van de grond in de
Schinkelpolder die grond niet zal
verkopen ais de bomen op de
Vietnamweide worden gekapt. Ik

weet niet wat de goede m/v bewogen heeft tot dit prijzenswaardig
besluit maar zij/hij verdient het
ere-lidmaatschap van de KNBV.
En de Raad van State heeft besloten dat er op de Vietnamweide
niet gebouwd mag worden.

In memoriam Piet Molenaar
Tijdens de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging op
donderdag 30 september is de
heer P. Molenaar, administrateur
van de vereniging, plotseling
overleden,
Zoals altijd had hij zich goed
voorbereid op deze dag. Hij was,
zoals gebruikelijk, als eerste aanwezig om de deelnemers aan de
najaarsbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging te ontvangen. Hij kende elk lid van de KNBV en iedereen kende hem. De heer Molenaar vond het plezierig om ieder
weer eens persoonlijk te ontmoeten en te begroeten. Hij was zoals altijd opgewekt, stond ieder
vriendelijk te woord met nu en
dan een grapje.
Het bovenstaande zegt veel over
de mens Piet en de wijze waarop

hij zijn werk deed. De afgelopen
veertien jaar was hij de administrateur van de KNBV. Gedurende 38 jaar was Piet in dienst bij
de Heidemij. Piet was dus trouw
aan de organisatie waarvoor hij
werkte, maar andersom gold dat
ook. Of het nu de Heidemij was of
de Nederlandse Bosbouw Vereniging, Piet Molenaar had zijn zaakjes goed voor elkaar. Al wisselende bazen bij de Heidemij of de
bestuursleden en penningmeesters van de Bosbouwverenigtng,
de administratie klopte perfect.
Daarnaast had Piet nog een speciale gave. Hij voelde ruim van te
voren aan wanneer iets financieel
dreigde fout te gaan, waardoor tijdig ingrijpen mogelijk was, Hij
kende dus niet alleen zijn vak,
maar ook de mensen en de omgeving daaromheen. Piet was in feite
veel meer dan de man die onze
vereniging administratief en financieel op het juiste spoor hield.

Piet Molenaar is 73 jaar geworden. Op zich is 73 een mooie
leeftijd, maar voor iemand die
nog zoveel van het leven genoot
is het veel te vroeg. Zijn zo plotselinge overlijden bracht bij velen
ook een reactie van ongeloof teweeg, Ongeloof, omdat Piet nog
zo midden in het leven stond, opgewekt en bij de tijd was.
Ongeloof, omdat wij iemand die
wij zeer waarderen te vroeg moeten missen,
Piet Molenaar is in het harnas gestorven. Hij heeft ons echter heel
veel goede herinneringen nagelaten. Laat ieder van ons de leegte die is ontstaan door zijn vroegtijdig overlijden vullen met deze
goede herinnering.
Bestuur KNBV en
Redactie NBT
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