Jaap Paasman

Impressie van de eerste bijeenkomst van het KNBV-netwerk
'bosbeleid'

Varkenspest, vogelpest en bospest;
het dilemma van de politieke agenda?
Laatst, toen ik mijn enige
verwilderde hobbyhaan
moest vangen en opsluiten,
dacht Ik:' ja, jongen jij staat
mooi op de politieke
agenda. AI scharrelend en
slapend in één van mijn
pruimenbomen vorm jij een
dodelijk gevaar voor de
complete kippensector.
Met miljoenen procesgeld
en onder zwaar
maatschappelijke druk ga
jij hetlandbouwkippenbeleid op de helling te
zeilen. Gefeliciteerdll'
Maar het werd stil rond
huize Mariaheim. Gewend
aan het geluld werd ik
's ochtends wakker omdat
mijn hobbyhaan niet meer
kraaide. Als gevolg van
de zware stress en in zijn
nieuw gemaakte hok lag
mijn haan; zijn poten
omhoog. Wat heb ik nu aan
die politieke agenda, mijn
haan Is dood, het nieuwe
hok staat leeg en ik ben om
vier uur wakker.
Het leek mij een goed idee; "Hoe
krijgen we het bos op de politieke
agenda". een bijeenkomst georganiseerd door de bosbouwvereniging. met als gastheer het
Staatsbosbeheer. Het was immers al weer een tijdje geleden
dat bos op de politieke agenda
stond. Ik kan mij zo herinneren
dat wij vroeger met de hele
"Afdeling Bosontwikkeling" van
10 man. gesteund door regionale
beleidsdirecties. wel eens een
bosonderwerp op de politieke

agenda kregen. Het waren zo
van die onderwerpen als; jawel.
de bospest. Het bospestbeleid
van toen had trouwens opmerkelijk veel overeenkomsten met het
huidige varkenspest - en vogelpestbeleid. Concentratiegebieden in boswachterijen en hele
boswachterijen dienden te worden geruimd. vogelkersvrije zones en van buiten naar binnen
ruimen. Kortom: er zit in onze genen iets waarmee we zulke problemen agenderen, en aanpakken. Natuurlijk, er waren ook
slimme kritische mensen, die de
verspreidingsdrift
van
deze
Amerikanen minder hoog inschatten en alternatieve methoden bedachten. Maar eenmaal
op politieke agenda is er geen
weg terug. Een minister houdt
zijn rug recht, liever een fout beleid dan een zwalkende minister.
Het was een leuke bijeenkomst
van de bosbouwvereniging, met

lekker weinig deelnemers. Allemaal mensen met het boshart op
de goede plaats. Niet zo'n massale bijeenkomst met drie personen die altijd het woord voeren.
Wat mij hier trof was de open en
positieve insteek en de wil om
met anderen mee te denken. Een
n
basis voor "De nieuwe agenda •
Het is altijd moeilijk een soort van
samenvatting te geven die bij anderen scherp aankomt. Ik beperk
me daarom maar tot die zaken
die bij mij zijn blijven hangen en
doe daarmee ongetwijfeld anderen tekort:
• Zoek niet geforceerd problemen om te agenderen, maar profileer bos als oplossing.
• Geen zielige verhalen, maar
ga uit van eigen kracht en samenwerking.
• Geen ivoren toren, maar sluit
aan bij behoeften van maatschappij en beleid.

Op 21 mei 2003 vond de eerste discussie plaats van het KNBV-bè:
leidsnetwerk. Initiatiefnemers waren: Leon Jansseri, Evelien Verbij,
Dianne Nijland en Marleen van den Ham. Aanleiding was de constatering tijdens het Groen Café in december 2002 dat het interes·
sant zou zijn als er binnen de KNBV informele netwerken over beo
paalde onderwerpen zouden functioneren. Het beleidsnetwerk is
het eerste voorbeeld daarvan. Een selectie van de KNBV-Ieden die
zich bezighouden met bosbeleid (als beleidsmaker, onderzoeker,
beïnvloeder. etc.) heeft gediscussieerd over het thema 'bos op de .
politieke agenda'. De bedoeling is dat het netwerk zichzelf in stand
gaat houden en dat het organiseren van volgende bijeenkomsten
steeds bij door ander lid van het netwerk gebeurt. Hopelijk zal dit
netwerk dienen als voorbeeld voor andere KNBV-netwerken. Op
9 oktober komen we weer bijeen (all) 15:30 uur bij Staatsbosbeheer
in Driebergen). Aanmelden kan via de· e-mail:
knbv@eudoramail.com.'
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• Als het bos niet sexy is, dan
zijn de beheerders dat ook
niet.
.
• Laat zien wat je waard bent.
• Agendeer breed bij verschillende ministeries en vooral in de
regio.
Na de bijeenkomst trokken wij de
agenda's, vast besloten om aan
deze kiem een concreet vervolg
te geven. In mijn agenda staat in
ieder geval 9 oktober 2003 om

15:30 uur bij Staatsbosbeheer te
Driebergen.
Na een weekend rust lees je je
eigen verhaaltje nog eens door.
AI lezende dacht ik; "Ja, Paasman het is weer een te aardig
"softie" stukje geworden. Misschien heb je dan toch te lang op
de afdeling maatschappij en bestuur gewerkt. Valt er dan echt
geen enkel probleem keihard te
agenderen? Is er dan niets waar
we ons zorgen over moeten ma-

ken? Wat wil jij nu eigenlijk aan je
kinderen nalaten? Toch niet dat
CDA-geleuter dat we allemaal
mee moeten doen. Om over de
Paarse Polder maar te zwijgen."
Even dacht ik terug aan mijn hobbyhaan, hij heeft zijn leven gegeven voor de rust op het platteland, waar het leven nog een
beetje stil lijkt te staan. Bedreigde kwaliteiten, die zo nauw verbonden zijn aan ons bos.

l,ZOJ!l!ST.VERSCHENEN.
In deze brochure staat informatie over de campagne 'Nederlands hout doet mee' voor zowel de
Nederlandse bosbezitlers en bosbeheerders, als
de houtexploitanten, -verwerkers, -handelaren en
consumenten. Naast een inleiding worden het projectteam en de deelnemers aan de 8 pilotprojecten
voorgesteld.
Wanneer u de brochure niet ontvangen heeft, of
gewoon geïnteresseerd bent naar de actuele
stand van zaken, kunt u via de website www.
nederlandshoutdoetmee.nl meer informatie over
de campagne vinden.
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