
 p  ,,Waar gehakt wordt vallen spaanders, maar dit financieel gedreven bosbeheer gaat ten koste van biodiversiteit en klimaat", aldus Frits van Beusekom.
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len uit. En dat terwijl Staatsbosbeheer in zijn 
geschriften pretendeert de bodemcondities 
juist te verbeteren en te herstellen! En het 
gaat niet om incidenten, het is staand beleid: 
ieder jaar zal 1,5% van het multifunctionele 
bosareaal door Staatsbosbeheer kaalgekapt 
worden.”

KORTZICHTIG ,,Ecologisch en economisch zijn 
deze praktijken totaal onjuist. Het is kort-
zichtig beheer met op de korte termijn finan-
cieel gewin. Het hout en de biomassa worden 
verkocht. Ook zoiets modieus: biomassacen-
trales. We vervangen fossiele brandstoffen 
door ‘groene’ biomassa onder de noemer 
duurzame energie. Maar kijk eens naar de 
hoeveelheid CO2 die er wordt geproduceerd, 
per geproduceerde eenheid energie. Bij hout 
ligt dat zeer ongunstig: het verbranden van 
biomassa is minstens even vervuilend als bij 
steenkool en aardgas. Daarbij komen er ook 
nog eens grote hoeveelheden fijnstof vrij.” 
Kaalkap noemt Van Beusekom op de langere 
termijn bedrijfseconomisch verliesgevend. 
,,Bovendien vind ik het resulterende bos 
buitengewoon lelijk en arm aan planten en 
dieren. De na kaalkap opgroeiende nieuwe 
generatie jonge boompjes moet jarenlang 
worden verzorgd en onderhouden. Dat is 
kostbaar en arbeidsintensief. Drie jaar na de 
oogstcampagne in Amerongen heb ik moeten 
constateren dat op bepaalde plekken de 
grond daar volkomen dood is. Er komt niets 
op, de te verwachten fauna ontbreekt. Staats-
bosbeheer schept zelf de problemen door de 
manier van oogsten en bodembewerking, die 
verdichting en verzuring tot gevolg heeft. Op 
de lange termijn vergt het veel investerin-
gen, inspanningen en vooral tijd om een bos 
te ontwikkelen. Wie gaat dat straks betalen? 
‘Après nous le déluge’ (Na ons de zondvloed, 
red.) is helaas de heersende houding onder 
de mensen die er thans over gaan. Ik vind 

grof bezuinigen op natuurbeheer onverant-
woord. Het lokt misbruik uit. Als hier niet 
politiek op terug wordt gekomen, dan wordt 
het nooit meer wat”, stelt Frits van Beuse-
kom.

GEEN CONTROLE Wat hem nog het meest be-
vreemdt en stoort is dat Staatsbosbeheer op 
geen enkele wijze meer door de samenleving 
gecontroleerd wordt. ,,Vroeger was er een 
nationaal bosbouwbeleid dat in de Tweede 
Kamer behandeld werd. Wie controleert nu 
de directeur van Staatsbosbeheer? Het be-
stuur? Dat bestaat uit goedwillende mensen 
die goed zijn in cijfers maar van natuur en 
bos weinig verstand hebben. En verder is 
er eenmaal per jaar een zogenoemd vriend-
schapsoverleg met de provincie, dat is alles. 
De directeur kan zijn gang gaan in de bossen 
- en dat doet hij ook.” Staatsbosbeheer heeft 
volgens Van Beusekom al meermaals de 
grootte van kapvlaktes overschreden ten op-
zichte van wat mag volgens de FSC-normen 
en al helemaal volgens de eigen richtlijnen. 
,,Daarbij komt dat de Gedragscode bosbeheer 
is verouderd en noodzakelijke herziening 
schiet niet op. Een goed bosbeheerder gaat 
dan niet ter wille van het gewin de mazen in 
de regels opzoeken, maar blijft handelen in 
de geest van deze gedragscode.”

KWAAD Het is hem niet aan te zien, maar 
op de expliciete vraag wat het huidige 
bosbeheer van Staatsbosbeheer met hem 
doet, antwoordt Van Beusekom onomwon-
den: ,,Ik ben er verschrikkelijk kwaad over. 
Het is ook zo teleurstellend, als je zoals ik 
jarenlang mee hebt mogen werken aan de 
opbouw van het Nederlandse natuurbeheer. 
Het voelt alsof een stuk van mijn levens-
werk wordt afgebroken.” Het is niet voor het 
eerst dat Frits van Beusekom publiekelijk 
aan de bel trekt. Hij werkte negentien jaar 

in het natuurbeheer in Nederland. Van 1979 
tot 1989 was hij directeur natuur en later 
terreinbeheer van Staatsbosbeheer. In zijn 
tijd op de ministeries van CRM en Landbouw 
zag hij zoveel machtsmisbruik en corruptie 
in de ambtenarentop, dat hij als klokken-
luider meewerkte aan een uitzending van 
actualiteitenprogramma NOVA. ,,Hierop 
volgde een onafhankelijk onderzoek van een 
jaar geleid door Neelie Smit-Kroes, waarbij 
tientallen betrokkenen werden gehoord en 
de aanklachten volledig gegrond werden 
verklaard. Maar zoals zo vaak werd er met 
de uitkomsten weinig gedaan. De ambtena-
ren om wie het ging, bleven gewoon zitten. 
Mijn positie was natuurlijk onhoudbaar. Ik 
heb het nog twee jaar aangezien en ben toen 
op mijn 53ste met pre-pensioen gegaan.” Van 
Beusekom vertrok naar Frankrijk waar hij 
een ecologische vleesveehouderij opbouwde. 
,,Ik heb dat bijna twintig jaar gedaan. Ook 
daar zocht ik de samenwerking met natuur-
beheerders. Mijn prachtige Franse koeien 
begraasden terreinen in een natuurpark. In 
het begin werd ik door de omgeving voor gek 
verklaard met mijn manier van boeren, maar 
inmiddels is de boerderij hét modelbedrijf 
voor dit natuurpark. Toen ik na lang zoeken 
een goede opvolger heb gevonden, ben ik te-
ruggekeerd naar Nederland en al snel raakte 
ik betrokken bij het bosbeheer in de regio.”

MEER KRITIEK Frits van Beusekom staat 
niet alleen in zijn kritiek op Staatsbosbe-
heer. ,,Ook andere bosbouwers - en niet 
de minsten - zijn het totaal niet eens met 
het huidige bosbeheer. Leffert Oldenkamp 
(oud-regiodirecteur Staatsbosbeheer) en 
eerdergenoemde Jaap Kuper bijvoorbeeld, 
beiden gepensioneerd, spreken zich hier-
over uit in lezingen en in de media. Kuper 
noemt de bosvernietiging in Nederland zelfs 
vergelijkbaar met die in de tropen. Hij heeft 

becijferd dat er al meer dan vijf jaar, jaarlijks 
circa 1000 hectare (2000 voetbalvelden) 
wordt gekapt, verpakt als duurzaam beheer. 
Maar voor zover niet gepensioneerd wachten 
de critici er wel voor zich publiekelijk uit 
te spreken. Dat is de cultuur in het wereld-
je.” Ook meer lokaal houdt de houtoogst de 
gemoederen bezig. Naar aanleiding van de 
houtkap in de bossen direct grenzend aan 
Leersum in januari vorig jaar, ontstond 
commotie onder de inwoners. De kap werd 
ervaren als veel omvangrijker dan normaal, 
en daarnaast als nodeloos grof en nodeloos 
verstorend. Ook Stichting Sparrenrijk uitte 
stevige kritiek. Ecoloog Bram Mabelis uit 
Amerongen hield in oktober een lezing met 
de titel ‘Wat is de toekomst van ons bos?’ 
waarin hij zijn zorgen deelde over het lokale 
bosbeheer. Corien Koreman, publieksbos-
wachter van Staatsbosbeheer op de Utrecht-
se Heuvelrug, gaf toelichting op de houtkap 
tijdens een editie van ‘Achter De Kaap’. Ook 
kreeg Staatsbosbeheer in deze en andere 
kranten diverse malen een podium om hun 
beleid op het gebied van houtoogst toe te 
lichten. Op 26 januari hield Staatsbosbeheer 
voorafgaand aan de aangekondigde kap in de 
Amerongse bossen een rondleiding hierover. 
Van Beusekom liep mee. Zijn commentaar: 
,,Jammer dat ze niet het hele verhaal vertel-
len.”

REACTIE Van Beusekom heeft zijn bevindin-
gen herhaaldelijk voorgelegd aan Staats-
bosbeheer. ,,Ik meen dat ik de koninklijke 
weg heb bewandeld door eerst intern aan de 
bel te trekken, tot en met de directeur toe.” 
Staatsbosbeheer laat bij monde van Wout 
Neutel, hoofd SBB Utrecht, weten dat het 
in een komende editie van Nieuwsblad De 
Kaap graag een inhoudelijke reactie geeft op 
hun bosbeleid, dat hij omschrijft als duur-
zaam en transparant.
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