Scheidend hoogleraar
Bos- en natuurbeleid
Bas Arts

— Geert van Duinhoven (redactie)

Precies twaalfeneenhalf jaar lang was Bas
Arts leerstoelhouder Bos- en natuurbeleid in Wageningen. Een interessante tijd
die begon met de bijna volledige integratie van het bosbeleid in het natuurbeleid,
waarin het natuurbeleid naar de provincies ging, waarin Bleker voorbijkwam en
enorme bezuinigingen aankondigde en
die eindigde met kranten die vol staan
met discussies over klimaat en bos. En
tot slot kondigde minister Schouten aan
dat zij werkt aan een bossenstrategie.
Hoe heeft Arts al deze ontwikkelingen
ervaren en wat hij heeft daar zelf aan
bijgedragen?

> Tijdens het intrede-interview met het Vakblad
vertelde Bas Arts al dat hij geïnteresseerd is in
hoe je bos- en natuurbeheer het beste publiekelijk kunt regelen: aan wie laat je dat over, wie
is er verantwoordelijk en hoe betrek je mensen
daarbij? Nog steeds een heel actueel thema als je
de discussies leest over klimaat, houtkap, verschillende soorten natuur en alle emoties die daarbij
naar boven komen. Hij vindt het dan ook heel
mooi dat minister Carola Schouten onlangs een
nationale bossenstrategie aankondigde waarin ze
zegt te streven naar meer samenhang in het bos-,
natuur- en klimaatbeleid en naar oplossingen
zoekt voor de spagaat tussen boskap en bosui-
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“We weten nog
weinig over
de invloed van
burgers op het
bosbeheer”
tbreiding en tussen klimaat en biodiversiteit. Arts:
“Ze onderkent de verschillende functies van het
bos: biodiversiteit, houtketen, klimaat en energie
en de rol van de burgers en hun emoties. Die zijn
allemaal belangrijk en in de praktijk weten het
Rijk en de provincies daar niet altijd goed mee om
te gaan. En dus is het goed om na te gaan denken
over een afwegingskader. Dat kader moet helpen
om beslissingen te nemen die recht doen aan de
verschillende belangen. Het zal geen blauwdruk
worden maar Rijk en provincies hebben overduidelijk behoefte aan wat handvatten om met deze
materie om te gaan.
Bovendien moet je dit ook in een internationaal
verband zien, zegt Arts. We hebben als Nederland
internationale verplichtingen op ons genomen op
gebied van biodiversiteit, energie en klimaat en
afspraken over bosinstandhouding. De decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies
heeft het er natuurlijk niet altijd gemakkelijker
op gemaakt deze verplichtingen te realiseren, omdat de provincies nu via de rijksoverheid verantwoordelijk zijn voor de Europese afspraken. Ook
hier kan zo’n bossenstrategie handvatten voor
afstemming bieden.”

Van sectoraal naar integraal
Is dat niet een beetje vreemd? Voorheen hadden
we apart beleid voor bos, voor natuur, voor water
etc. Nu komt er een Omgevingswet en Omgevingsvisie waarin dat nu juist weer integraal geregeld
wordt. Past daar dan weer een apart bosbeleid
bij? “Vroeger had je alleen sectoraal beleid. Allemaal kokers binnen de overheid die met hun
eigen zaak bezig waren. Weliswaar functioneerde

dat goed binnen de kokers zelf met inhoudelijk
ter zake en erg deskundige ambtenaren, maar er
waren nauwelijks relaties tussen de sectoren. Dat
leidde tot allerlei tegenstrijdigheden, bijvoorbeeld
tussen landbouw en natuur, en dus is de overheid
steeds meer integraal gaan werken. Ik denk dat
dat heel goed is, maar daarbij is het dan wel zaak
om sectorale strategieën te houden voor de uitvoeringspraktijk.” Wat betekent dat concreet? Arts
vervolgt: “Integraal beleid houdt in dat je verschillende domeinen in samenhang beziet. Daarom
vind ik het ook nog steeds wel een goed idee dat
landbouw en natuur binnen een en hetzelfde
ministerie zitten. Maar je moet er wel voor zorgen
dat er ook evenwichtige resultaten worden ge-

boekt en daarvoor heb je dan uitvoeringstrategieën nodig waarin je ook opschrijft hoe je denkt de
sectorale doelen te behalen. Voor natuur hebben
we nog steeds een nationale natuurvisie en voor
bos komt er dus nu ook zoiets. Vlaanderen heeft
al enkele jaren een bossenstrategie. Ik weet niet
hoe het daar werkt, maar het zou zeker de moeite
waard zijn om dat eens te onderzoeken en de
goede punten mee te nemen voor de Nederlandse
situatie.”

Burgers
In de sector natuur en bos lijkt het wel eens of
je een tijdperk voor Bleker had en een tijdperk
na Bleker. Het valt te betwisten of dat echt zo

is, maar feit is dat deze staatssecretaris de boel
op scherp zette en ongekende bezuinigingen
voorstelde en doorvoerde. Hoe kijkt Arts daarop
terug? “Het was populistisch beleid en er zat geen
visie achter. Bleker heeft hiermee wel de groene
sector flink opgeschud en men is gaan nadenken
over de inkomsten, met name de afhankelijkheid
van subsidies. Tot dan toe was dit nooit echt ter
discussie gesteld. Uiteindelijk zijn de meeste
bezuinigingen wel weer gerepareerd en zou je
kunnen zeggen dat er minder is veranderd dan in
2011 werd gevreesd.”
Arts vindt het een positieve ontwikkeling dat de
natuurorganisaties, en dat is duidelijk versneld
sinds Bleker, meer en meer burgers betrekken bij

hun beheer en beleid. En dat is niet hetzelfde als
populisme, benadrukt Arts. “Ik vind het belangrijk
dat burgers betrokken zijn bij het natuurbeheer,
maar je moet goed nadenken hoe je dat doet, hoe
je dat organiseert. Want het moet wel op basis
van een onderbouwde en gedeelde visie gebeuren
en dus niet zomaar gaan vragen wat burgers willen en dat dan blindelings uitvoeren”.
En organisaties maken daar flinke stappen in,
vindt Arts. Allerlei groepen burgers zijn op een
serieuze manier betrokken bij het beheer van
natuur. Naast behoud van draagvlak voor het
gevoerde beleid en beheer, is dit ook een manier
om wetenschappelijke kennis over natuur over te
dragen, om te laten zien dat de organisaties niet
zomaar wat doen, maar werken vanuit een goed
onderbouwde visie. “Maar deze manier van werken moet wel van twee kanten komen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zullen moeten
leren omgaan met het feit dat burgers niet altijd
voor de ‘donkergroene’ en zeldzame natuur gaan.
Soms vinden burgers een oud bos, een aantrekkelijk park, een paarse heide al mooi genoeg. Ook
al komen daar geen zeldzame rode lijstsoorten in
voor. Daar gaat het de niet-specialisten meestal
niet om. Zij vinden de kwaliteit van de leefomgeving, schone lucht, rust vaak zeker zo belangrijk.
Daar zul je als natuurorganisaties dan ook oog en
oor voor moeten hebben. Uiteindelijk zul je toe
gaan naar een mozaïek van verschillende bossen,
natuur en oude cultuurlandschappen, waarin
mensen zich thuis voelen en waar ook ruimte
is voor de zeldzame soorten en de bijzondere
natuurtypen.”
Arts realiseert zich maar al te goed dat dit niet bij
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alle ecologen gemeengoed is. Ook collega’s van
hem zijn soms zo gedreven bezig met de bescherming van zeldzaamheden dat ze het wel eens
lastig vinden om bezig te gaan met de zogenaamde ‘lichtgroene’ natuur die ecologisch gezien veel
minder interessant is.
Opvallend genoeg is er tot nu toe nog maar
weinig onderzoek gedaan naar participatieprocessen in bosbeheer. Wel is er al veel bekend over
en ervaring met participatie van burgers in en
rondom natuurgebieden. Er is meer geld voor, er
is meer aandacht voor en ook onderzoekers zelf
hebben vaak net wat meer affiniteit met natuur.
“Wel gaan we met studenten op excursie naar Ede
waar burgers betrokken zijn bij het gemeentelijk
bosbeleid. En zelf heb ik, samen met promovendi,
de afgelopen jaren veel onderzoek in de tropen
gedaan naar ‘community forestry’ waar we vooral
kijken naar wat de uitkomsten en succesfactoren zijn van het gemeenschappelijk beheer van
bossen, zoals een gelijkwaardige inbreng van
professionele en lokale kennis. Wellicht zou je de
ervaringen uit het buitenland ook kunnen gebruiken hier in Nederland, maar daar is nog weinig
over nagedacht.”

Milieudruk moet omlaag
Nu kunnen we heel veel onderzoek doen naar bos
en natuur en hoe die te beschermen en duurzaam te gebruiken, maar uiteindelijk komen de
belangrijkste factoren die de bos- en natuurkwaliteit aantasten van buiten, zoals de milieudruk,
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verstedelijking en de landbouw. Je zou dus samen
met de industrie en de landbouw aan meer natuurinclusiviteit moeten werken en aan een verlaging van de milieudruk. Daarnaast zou ik willen
pleiten voor meer balans in de rijksbegroting. Er
gaat ongeveer 25 keer zo veel geld naar de grijze
en blauwe infrastructuur – de wegen, sporen en
waterwegen – dan naar de groene infrastructuur –
bos, natuur, landschap. Met extra geld kun je het
Natuurnetwerk sneller realiseren en werken aan
de kwaliteit en het beheer ervan.<
redactie@vakbladnbl.nl

Bas Arts heeft een MSc in de biologie en een PhD in
de beleidswetenschappen (beide Radboud Universiteit Nijmegen). Hij was sinds 2006 leerstoelhouder
Bos- en Natuurbeleid van de gelijknamige vakgroep
van de Wageningen Universiteit. Per 15 oktober
2018 is hij voor twee dagen in de week Chief Scientist bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij is
ook nog voor twee dagen in de week als persoonlijk
hoogleraar ‘Forest governance’ aan Wageningen
Universiteit verbonden.

Onderzoek
Arts heeft de afgelopen jaren regelmatig beleidsondersteunend onderzoek en advieswerk gedaan voor het
Nederlandse bos- en natuurbeleid. De
impact daarvan is niet altijd even goed
zichtbaar, vindt hij. Een advies uit 2013
van de Raad voor Leefomgeving en
Infrastructuur over de toekomst van het
natuurbeleid, heeft wel veel teweeggebracht. Uit dat advies kwam onder
andere naar voren dat het toenmalig
agrarisch natuurbeheer niet goed werkt.
Ook kaartte het advies de noodzaak aan
van een vermaatschappelijking van bosen natuurbeheer. Beide onderwerpen
zijn door beleid en terreinbeheerders
opgepakt.

