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Samenvatting

Gedurende de afgelopen twintig jaar is de aandacht voor de snel voort-
schrijdende tropische ontbossing sterk toegenomen. Dit onderzoek is
gericht op het analyseren van de oorzaken van ontbossing en bosdegrada-
tie. Door het gedrag van individuele economische actoren te bestuderen,
wordt inzicht verkregen in de redenen waarom de bossen zo snel verdwij-
nen en kan de uitwerking van verschillende instrumenten gericht op het
stimuleren van bosbehoud, worden geanalyseerd.

Regenwouden vervullen diverse functies die van waarde zijn voor de
mensheid. Allereerst is er de habitatfunctie: regenwouden vormen de
natuurlijke leefomgeving van mensen, flora en fauna. Behalve dat de
diversiteit aan culturen en soorten als zodanig wordt gewaardeerd door
mensen, zijn bij voorbeeld (nog niet ontdekte) plantensoorten van waarde
voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In de tweede plaats
zijn tropische regenwouden van belang voor het reguleren van het kli-
maat, zowel op lokaal niveau (via de invloed op de hoeveelheid neerslag
en het grondwaterpeil) als op wereldniveau (via het vasthouden van
broeikasgassen). Ten slotte produceren regenwouden grondstoffen (zoals
hout, maar ook bijvoorbeeld rubber) en voedsel.

Regenwouden kunnen op verschillende manieren worden benut. De
twee extremen van bosgebruik zijn volledige conservering en niet-duurza-
me exploitatie. Volledige conservering houdt in dat de bossen onaangetast
blijven zodat zij hun milieufuncties kunnen vervullen. Niet-duurzame
exploitatie betekent dat de productiefunctie van de bossen wordt benut
zonder aandacht te besteden aan de regeneratie van het ecosysteem. Een
derde manier van bosgebruik ligt tussen beide extremen in: bossen
kunnen duurzaam worden geëxploiteerd. Dit betekent dat regenwoudpro-
ducten zodanig worden geoogst dat regeneratie mogelijk is. Het ecosys-
teem wordt grotendeels in stand gehouden zodat de meeste milieufuncties
behouden blijven. Op basis van een literatuuroverzicht wordt in hoofdstuk
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2 de algemene conclusie getrokken dat, indien alle functies van het bos in
beschouwing worden genomen, duurzame exploitatie vanuit welvaarts-
oogpunt het meest wenselijk is. Uiteraard is deze conclusie te algemeen: in
sommige gebieden (bijvoorbeeld met zeer vruchtbare bodems) is conversie
van regenwoud naar permanente landbouw optimaal; in andere gebieden
die veel zeldzame flora en fauna herbergen, zal volledige conservering het
meest wenselijk zijn.

De stelling dat duurzame exploitatie het meest wenselijk is, roept de vraag
op waarom ontbossing dan toch plaatsvindt. De belangrijkste twee onder-
liggende oorzaken van niet-duurzaam landgebruik zijn het bestaan van
zogenaamde externaliteiten en een (te) korte tijdshorizon. Externaliteiten
ontstaan wanneer een handeling van een economische agent de welvaart
of het welzijn van derden beïnvloedt zonder dat daar enigerlei compen-
satie tegenover staat. Een aantal regenwoudfuncties is niet zozeer direct
van waarde voor de individuen die actief zijn in het bos, maar wel voor
derden. De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn het in stand
houden van biodiversiteit en de opslag van broeikasgassen; men kan
stellen dat deze functies van grotere waarde zijn voor de wereldgemeen-
schap dan voor de individuele gebruiker van het bos. Aangezien er geen
mechanisme aanwezig is dat er voor zorgt dat, afhankelijk van de verde-
ling van de eigendomsrechten, de individuele gebruiker van het bos wordt
gecompenseerd voor de positieve externaliteiten die ontstaan als gevolg
van duurzaam landgebruik of dat er voor zorgt dat de individuele
gebruiker moet betalen voor niet-duurzaam landgebruik, worden de baten
van duurzame exploitatie (ofwel de kosten van niet-duurzame exploitatie)
onderschat.

Wat betreft de lengte van de tijdshorizon speelt het investeringskarak-
ter van duurzame exploitatie een belangrijke rol. Duurzaamheid vereist
meestal dat de huidige intensiteit van landgebruik laag wordt gehouden
om het regeneratievermogen van het bos niet aan te tasten. Dit betekent
dat als de gebruiker van het bos er onvoldoende zeker van is dat hijzelf
de vruchten zal kunnen plukken van een dergelijke investering, de kans
dat hij tot duurzame exploitatie zal overgaan, gering is.
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In de analyse van het ontbossingsproces zoals dat zich in het algemeen in
de tropische zone voltrekt, verdienen twee sectoren speciale aandacht: de
landbouwsector en de bosbouwsector. Over het algemeen kan worden
gesteld dat de (kleinschalige) landbouwsector de belangrijkste veroorzaker
van ontbossing is, terwijl de bosbouwsector vooral bosdegradatie veroor-
zaakt. De bosbouwsector is in veel gevallen de eerste gebruiker van (tot
dan toe) onaangetaste bossen: bosbouwactiviteiten veroorzaken op korte
termijn een zekere verandering in het ecosysteem en een afname van de
aanwezige hoeveelheid biomassa. Als de bossen echter voldoende tijd
wordt gegund om zich te herstellen, zijn de meeste veranderingen slechts
tijdelijk van aard: hoewel herstel van de kwaliteit van het bos (gemeten in
termen van biodiversiteit) lange tijd kan duren, benadert het bos relatief
snel zijn initiële hoeveelheid biomassa. De direct door de bosbouwsector
aangerichte schade is gering vanwege de zeer selectieve keuze van de
boomsoorten die worden gekapt en uitgesleept: over het algemeen worden
tijdens elke kapronde slechts enkele bomen per hectare geoogst (hoewel
de kapintensiteit sterk kan verschillen per regio). Derhalve resulteert
kapactiviteit op middellange termijn voornamelijk in een verarming van
de aanwezige biodiversiteit, terwijl de schade in termen van biomassa
relatief gering is. Landbouw wordt vaak bedreven in bosgebieden welke
eerst zijn gedegradeerd door de bosbouwsector. Om gewassen te kunnen
verbouwen dient meestal de aanwezige vegetatie te worden verwijderd.
Derhalve is de afname in biomassa als gevolg van landbouwactiviteiten
vaak aanzienlijk; bij een te lange cultivatieperiode en een te korte herstel-
periode kan zelfs permanente ontbossing optreden.

Om het inzicht te vergroten in de feitelijke werking van het ontbos-
singsproces, wordt in hoofdstuk 3 de situatie in Kameroen geanalyseerd.
Uit de studie komt naar voren dat duurzaamheid van landbouw in
belangrijke mate wordt bepaald door de zekerheid van eigendomsrechten,
terwijl de bosbouwsector een rol blijkt te spelen in het verhogen van de
aantrekkelijkheid van het regenwoud als landbouwgrond. Ten slotte wordt
de rol van de overheid in het stimuleren of ontmoedigen van ontbossing
benadrukt.

In de resterende hoofdstukken van dit proefschrift worden de inzichten
welke zijn verkregen op basis van de studie van het ontbossingsproces in
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Kameroen, nader uitgewerkt. Daartoe worden voor de verschillende typen
economische actoren modellen ontwikkeld, die de besluitvormingsproces-
sen ten aanzien van duurzame exploitatie beschrijven. Gegeven het feit dat
de dimensie tijd onlosmakelijk verbonden is met begrippen als ontbossing
en duurzaamheid, worden voor de verschillende individuele economische
actoren (partiële) dynamische optimaliseringsmodellen ontwikkeld, die
niet alleen worden gebruikt voor de analyse van beleidsmaatregelen voor
het lange-termijn evenwicht, maar ook voor het pad naar dat evenwicht
toe.

Allereerst worden de twee belangrijkste sectoren besproken, die
daadwerkelijk actief zijn in het regenwoud: de landbouwsector en de
bosbouwsector. In hoofdstuk 4 wordt de rol van zwerflandbouwers in het
ontbossingsproces geanalyseerd. Aangezien regenwoudgrond in veel
gebieden niet geschikt is voor langdurige cultivatie, is kleinschalige
landbouw wijd verbreid in het regenwoud. Zwerflandbouw is de meest
toegepaste landbouwtechniek: een stuk grond wordt van zijn vegetatie
ontdaan en gedurende slechts enkele jaren verbouwd, waarna het boeren-
gezin die grond laat braakliggen en een nieuw stuk ontgint. Een belangrijk
kenmerk van die kleinschalige landbouw is dat het boerengezin zowel
producent als consument is van landbouwproducten. Verder hebben
boeren niet altijd toegang tot alle markten: vanwege transportkosten en
geringe ’diepte’ van de markt is het vaak niet winstgevend om op bepaal-
de markten actief te zijn. De twee markten die het meest frequent ’ontbre-
ken’ in het regenwoud zijn de arbeidsmarkt en de voedselmarkt. Hoofd-
stuk 4 toont aan dat het ontbreken van dergelijke markten grote gevolgen
kan hebben voor de reactie van boeren op veranderingen in de verkoop-
prijzen van hun producten en in de zekerheid van hun landrechten.

Zoals hierboven reeds werd gesteld, speelt de bosbouwsector een
belangrijke rol in het ontbossingsproces door het regenwoud aantrekkelij-
ker te maken voor landbouw. Ten eerste ontsluit de bosbouwsector het
regenwoud voor zwerflandbouwers door de aanleg van wegen: niet alleen
vergemakkelijkt het wegennetwerk het binnentrekken van het bos, maar
ook het vervoeren van landbouwoverschotten naar de markten buiten het
bos. Ten tweede vereenvoudigt de bosbouwsector de conversie van bos
naar landbouwgrond: enkele van de grootste bomen zijn reeds verwijderd
en de aangerichte schade aan de vegetatie vergemakkelijkt het platbran-



265Samenvatting

den. In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de invloed van
bosbouwactiviteiten op de aantrekkelijkheid van het bedrijven van land-
bouw in het regenwoud. Hoofdstuk 5 analyseert de omgekeerde relatie,
namelijk de gevolgen van de aanwezigheid van zwerflandbouw voor het
beslissingsproces van de bosbouwsector. Immers, bij het bedrijven van
landbouw wordt de vegetatie gewoonlijk deels verwijderd, hetgeen
betekent dat potentieel waardevolle bomen (die bijvoorbeeld nog te jong
zijn, of waarnaar de vraag tijdelijk laag is) worden vernietigd. De belang-
rijkste conclusie van de analyse is dat de dreiging van illegale landbouw
op concessiegebieden de snelheid waarmee regenwoud wordt opengelegd,
kan verlagen maar de intensiteit van de houtkap in het reeds toegankelijk
gemaakte bos doet toenemen.

Overheden van tropische beboste landen hebben belang bij het beïnvloe-
den van de wijze waarop het land wordt gebruikt: economische activiteit
in het regenwoud kan in belangrijke mate bijdragen aan ’s lands welvaart.
Hoewel in de meeste ontwikkelingslanden de overheid niet in staat is het
tropische landgebruik volledig te bepalen, kan ze zowel direct als indirect
invloed daarop uitoefenen. Voorbeelden van directe maatregelen zijn de
allocatie van kapconcessies en kolonisatieprogramma’s, terwijl landgebruik
indirect kan worden beïnvloed via ingrijpen in de prijsstructuur en via
belastingmaatregelen. Gegeven het belang dat voor overheden van tro-
pisch beboste landen (hierna lokale overheden genoemd) gemoeid is met
ontbossing en gegeven het feit dat ze daadwerkelijk invloed uit kunnen
oefenen op het landgebruik in de regenwouden, is het duidelijk dat het
beslissingsproces van die overheden in ogenschouw genomen dient te
worden bij de analyse van eventueel beleid. De twee meest voor de hand
liggende beleidsinstrumenten die aan de internationale gemeenschap ter
beschikking staan, zijn handelsmaatregelen en internationale hulp. Deze
twee typen beleidsinstrumenten staan centraal in respectievelijk hoofdstuk
6 en 7.

In de discussie aangaande beschikbare handelsmaatregelen worden in
hoofdstuk 6 twee soorten besproken: maatregelen die de vraag naar
tropisch hardhout verminderen en maatregelen die, meer selectief, alleen
de vraag naar niet-duurzaam geproduceerd tropisch hardhout ontmoedi-
gen. Voorbeelden van de eerste soort zijn handelsboycots en verhoogde
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tarieven op de import van hout. De intentie van dit soort maatregelen is
de winstgevendheid van bosbouw in het regenwoud te verlagen, opdat er
minder bosbouw wordt bedreven en er dus meer bos onaangetast blijft.
Deze bedoeling kan echter om twee redenen worden gefrustreerd. Ten
eerste is het niet op voorhand duidelijk dat als er minder bosbouw wordt
bedreven, het bos niet op een andere manier zal worden geëxploiteerd.
Indien men ervan uitgaat dat overheden slechts geïnteresseerd zijn in de
economische baten van bosexploitatie, kan een verlaging van de winstge-
vendheid van bosbouwactiviteiten ertoe leiden dat er meer land zal
worden gealloceerd aan landbouw. Ten tweede is houtexport vaak een
belangrijke bron van buitenlandse valuta. Omdat in veel ontwikkelingslan-
den een dringende behoefte bestaat aan buitenlandse valuta, kunnen de
lokale overheden zelfs besluiten om bosbouwactiviteit te stimuleren om de
afname in inkomsten te beperken.

De tweede soort beleidsmaatregelen is gericht op het stimuleren van
duurzame exploitatie van het regenwoud: consumptie van duurzaam
geproduceerd hout wordt bevorderd ten koste van consumptie van niet-
duurzaam geproduceerd hout. Indien inderdaad de winstgevendheid van
duurzame houtexploitatie groter blijkt dan die van niet-duurzame kap,
kan er een prikkel ontstaan voor de bosbouwsector om over te gaan op
duurzame kap. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat er geen
ontbossing meer zal plaatsvinden, omdat lokale overheden ook de moge-
lijkheid van het omzetten naar alternatieve vormen van landgebruik in
hun overwegingen meenemen. Indien de winstgevendheid van duurzame
kap ook stijgt ten opzichte van die van landbouw, zal de kwaliteit van het
bos toenemen en er op lange termijn minder bos worden gealloceerd aan
landbouw. Het gevaar bestaat echter, zoals modelmatig is afgeleid, dat op
korte termijn de ontbossingssnelheid zal gaan toenemen. Dit komt doordat
er prikkels kunnen ontstaan om zo snel mogelijk het land bestemd voor
landbouw, te ontdoen van de commercieel interessante bomen en om te
zetten naar landbouwgrond. Om zo’n proces te voorkomen dient de over-
heid van tropisch beboste landen voldoende prikkels te krijgen om ook op
korte termijn duurzaam bosbeheer na te streven.

Het tweede type instrument waarover de internationale gemeenschap
beschikt, is buitenlandse hulp. In hoofdstuk 7 worden twee vormen
onderscheiden: schenkingen ’om niet’ (zogenaamde lump-sum donaties) en
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conditionele hulp. Indien een lokale overheid in principe bereid is het
regenwoud te conserveren maar tevens wordt geconfronteerd met een
gebrek aan buitenlandse valuta, kunnen lump-sum donaties zeer effectief
zijn omdat hierdoor de directe noodzaak tot het exploiteren van het
regenwoud wordt verminderd. Helaas wordt in de literatuur de effectivi-
teit van dergelijke hulp enigszins overschat omdat er wordt uitgegaan van
modellen zonder onzekerheid. In werkelijkheid fluctueren internationale
houtprijzen sterk. Indien overheden risico-mijdend zijn, is het gevolg van
die fluctuaties dat lokale overheden conservatief omgaan met hun regen-
woud: economisch gezien is het voor hen optimaal de kapactiviteit te
verlagen ten opzichte van de situatie van zekere houtprijzen. Het gevolg
van het geven van hulp is dan dat inderdaad de noodzaak tot kappen
afneemt, maar ook dat de overheid minder risico-mijdend wordt: hoe
rijker men is, hoe meer risico men bereid is te nemen. Het gevolg van het
geven van lump-sum hulp is dus dat bosbehoud op lange termijn toeneemt
vanwege de verminderde noodzaak van bosexploitatie, maar met minder
dan in de situatie van zekerheid omdat de overheid minder conservatief
om zal gaan met bosexploitatie als gevolg van de toename van haar
rijkdom.

Wellicht is dus conditionele hulp effectiever: de grootte van de inko-
mensoverdracht kan afhankelijk worden gemaakt van de mate waarin
lokale overheden bosbehoud nastreven. Het principe achter conditionele
hulp is dat de winstgevendheid van bosbehoud wordt verhoogd ten
opzichte van de winstgevendheid van het omzetten naar alternatieve
vormen van landgebruik. Indien de compensatie per eenheid bos constant
is, zal de optimale bosomvang ondubbelzinnig toenemen. Het lijkt echter
niet waarschijnlijk dat die vergoeding inderdaad constant zal zijn: de
internationale gemeenschap zal bereid zijn meer hulp te geven per een-
heid bos naarmate het bosareaal kleiner wordt. Dit zou ertoe kunnen
leiden dat er een extra prikkel ontstaat om meer te ontbossen; door de
afname van het areaal stijgt immers de compensatie per eenheid overge-
bleven bos. Derhalve wordt in dit proefschrift naar een oplossing voor dit
geloofwaardigheidsprobleem gezocht; de suggestie die aan donorlanden
wordt aangedragen is om inderdaad een bepaald bedrag per eenheid bos
over te dragen, maar dit bedrag te verlagen afhankelijk van de ontbos-
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singssnelheid. Het resultaat van een dergelijke strategie is verbeterd
bosbehoud, zowel op lange- als op korte termijn.

De algemene conclusie die kan worden getrokken op basis van de in dit
proefschrift ontwikkelde modellen, is dat de meeste beleidsmaatregelen
die kunnen worden gebruikt om duurzaam bosbeheer te stimuleren,
zorgvuldig dienen te worden ingezet. Gegeven de complexiteit van het
ontbossingsproces kunnen averechtse resultaten worden verkregen indien
onvoldoende aandacht wordt besteed aan de omstandigheden waaronder
de verschillende economische actoren hun beslissingen nemen. Verder
wordt in het concluderende hoofdstuk ook de interactie tussen de ver-
schillende actoren in ogenschouw genomen. Uit die analyse blijkt dat
maatregelen, die zijn gericht op het beïnvloeden van het beslissingsproces
van één van de typen actoren, een ander type actor er juist toe kunnen
aanzetten om over te gaan op niet-duurzame exploitatie. Dit betekent dat
er behoefte is aan het integreren van de beslissingsmodellen van de
verschillende typen economische agenten in een groter model, teneinde
die interacties nader te kunnen analyseren.


