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Summary in Dutch / Samenvatting 

In hoeverre kan handel in niet-hout bosproducten – zoals medicinale planten, 
bamboe en fruit – bijdragen aan armoedeverlichting en bosbescherming? Deze 
vraag staat centraal in mijn proefschrift. In de zoektocht naar het antwoord op die 
vraag stuit ik op een reeks gerelateerde kwesties, zoals landrechten, veranderingen 
in de tijd, en het belang van de niet-agrarische sector. Het proefschrift is gebaseerd 
op onderzoek dat ik tussen 2002 en 2006 uitvoerde voor het Center for 
International Forestry Research (CIFOR) in Indonesië, en valt uiteen in twee 
complementaire delen. In het eerste deel analyseer ik de uitkomsten van handel in 
niet-hout bosproducten (NHBP) in 55 casestudies. Voortbouwend op deze meta-
analyse zoem ik in het tweede deel in op een succesvolle case in het Krui gebied in 
Indonesië, waar een agro-bos wordt beheerd voor de productie van boomhars.  

Hoofdstuk 1 - Introductie 

De dominante strategie om tropisch bos te beschermen veranderde van een 
benadering gebaseerd op het strikt scheiden van natuur en mens in de 19de eeuw, 
naar een benadering gericht op het combineren van lokale ontwikkeling en 
biodiversiteitbehoud tegen het eind van de 20ste eeuw. Het stimuleren van handel in 
NHBP is een typisch voorbeeld van de laatste benadering en is gebaseerd op de 
volgende drie aannames: (i) NHBP handel is belangrijk voor arme mensen en biedt 
mogelijkheden voor rurale ontwikkeling; (ii) extractie van NHBP is minder 
schadelijk voor het bos dan extractie van hout; en (iii) door het stimuleren van 
handel in NHBP krijgt het bos meerwaarde en dit levert een economische prikkel 
aan de lokale bevolking om het bos goed te beheren. Het stimuleren van handel in 
NHBP werd vooral in de jaren 90 van de vorige eeuw omhelsd als een win-win 
strategie, maar het idee is ook nu nog populair. Het in staat stellen van lokale 
mensen om te profiteren van de markt voor NHBP zou een positieve bijdrage 
leveren aan armoedebestrijding op een natuurvriendelijke manier.  
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Hoofdstuk 2 en 3 – Meta-analyse van uitkomsten 

Als lid van een onderzoeksteam bij CIFOR werkte ik aan een wereldwijd 
vergelijkend onderzoek naar NHBP systemen. In het kader hiervan vroegen we 
NHBP onderzoekers uit Azië, Afrika en Latijns Amerika om te beoordelen of 
handel in het door hun onderzochte product bijdraagt aan positieve of negatieve 
veranderingen voor mens en milieu. Zij maakten hierbij gebruik van 
gestandaardiseerde indicatoren om de ‘uitkomsten’ op het gebied van 
bestaansverwerving en milieu te meten. In totaal verzamelden we beoordelingen 
voor 55 cases en gebruikten deze om te analyseren onder welke condities handel in 
bosproducten leidt tot positieve of juist negatieve veranderingen. De meta-analyse 
bracht duidelijke patronen aan het licht. Zo wordt geld verdiend met de verkoop 
van NHBP gebruikt om dagelijkse uitgaven te bekostigen, maar het is meestal niet 
genoeg om te kunnen investeren productiegoederen. Daarnaast leidt NHBP 
extractie uit natuurlijk bos vaak tot overexploitatie, waardoor het steeds moeilijker 
en tijdrovender wordt om het product te verzamelen. Het domesticeren van deze 
producten kan in een dergelijk geval een optie zijn. Maar aanplanten is een 
investering die alleen aantrekkelijk is als de producent er zeker van kan zijn dat het 
iets zal opleveren in de toekomst. Dat vereist een bepaalde mate van zekerheid 
over (formele of informele) landrechten en een betrouwbare en toegankelijke 
markt.  

Zekerheid van landrecht en een toegankelijke markt zijn dus belangrijke 
voorwaarden, maar juist deze voorwaarden zijn vaak niet aanwezig in afgelegen 
bosgebieden. Wanneer de voorwaarden wel aanwezig zijn kan een boer besluiten 
om NHBP te verbouwen. In vergelijking met de situatie waarin een product wordt 
verzameld uit natuurlijk bos geven gecultiveerde systemen doorgaans betere 
uitkomsten in termen van bestaansverwerving, maar lagere uitkomsten als het gaat 
om natuurbehoud. Meer van het één gaat dus gepaard met minder van het ander. 
Bij het opmaken van de balans hangt veel af van het gehanteerde ijkpunt. Het 
verbouwen van een NHBP leidt weliswaar tot een ecosysteem met een lagere 
milieuwaarde dan natuurlijk bos, maar heeft meestal een hogere milieuwaarde dan 
andere landbouwproductiesystemen.  

Wanneer het integreren van bomen in een landbouwsysteem leidt tot een 
ecosysteem dat functioneert als een natuurlijk bos, spreken we van agro-bos. Uit de 
analyse van de 55 onderzochte NHBP systemen bleek dat zulke agro-bossen zowel 
wat betreft natuurbehoud als ten aanzien van bestaansverwerving relatief hoog 
scoren. Eén case – de agro-bossen in het Indonesische Krui gebied – sprong er 
tussen uit, met een relatief gebalanceerde verhouding tussen de uitkomsten in 
termen van bestaansverwerving en natuurbehoud. In het Krui gebied leek sprake 
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van een optimaal compromis tussen ontwikkeling en natuurbescherming en 
daarom besloot ik om deze case nader te onderzoeken. 

Hoofdstuk 4 en 5 – Introductie van de casestudie 

Het Krui gebied in het zuidwesten van Sumatra staat internationaal bekend om 
haar agro-bossen. Aan het einde van de 19e eeuw begonnen boeren er met het 
planten van de damar boom (Shorea Javanica) omdat deze boom een commercieel 
waardevolle hars afscheidt die onder andere wordt gebruikt in de productie van 
verf. Door de jaren heen ontstond een ‘menselijk’ bos van ongeveer 50.000 hectare, 
met naast de damar boom nog een veelheid aan andere planten en bomen. Het 
heeft een structuur die vergelijkbaar is met natuurlijk bos en een hoge 
biodiversiteit. Bovendien fungeert het als buffer en verlengstuk van het nabij 
gelegen Bukit Barisan Selatan (BBS) nationale park – één van de grootste 
natuurparken van Sumatra, met bedreigde soorten als de Sumatraanse tijger.  

Begin jaren 90 van de vorige eeuw classificeerde de Indonesische overheid een 
groot deel van het damar agro-bos als staatseigendom. Dit maakte deel uit van het 
beleid van president Suharto (1967 – 1998) gericht op de industriële exploitatie van 
de Indonesische bossen, zonder daarbij rekening te houden met de vraag of bossen 
al werden gebruikt en beheerd door lokale gemeenschappen. Deze ontwikkelingen 
leidde tot grote onzekerheid onder de damar boeren. Een consortium van NGO’s 
en onderzoeksinstituten wist de overheid er in 1998 toe te bewegen om de 
gebruiksrechten van damar boeren over het betwiste agro-bos te erkennen. 

In 2005 deed ik veldonderzoek in het Krui gebied naar de relatie tussen 
bestaansverwerving en bosbescherming. Mijn onderzoek richtte zich op de 
volgende drie vragen: (1) Wat zijn de effecten van de officiële erkenning van 
gebruiksrechten op landzekerheid en landgebruik? (2) In hoeverre verandert het 
belang van het agro-bos met de tijd? en (3) Hoe verandert het belang van niet-
agrarische activiteiten met de tijd?  

Om deze vragen te beantwoorden hield ik diepte- en groepsinterviews met boeren, 
NGO staf, overheidsfunctionarissen, handelaren, en boswachters. Daarnaast deed 
ik een survey onder 395 huishoudens in drie dorpen. Met de survey verzamelde ik 
gegevens over agrarische activiteiten, inkomen, landstatus en landzekerheid. De 
inkomensdata had betrekking op het jaar ervoor (2004). Dezelfde survey was in 
1996 al een keer eerder uitgevoerd door CIFOR. In dezelfde drie dorpen werden 
toen 223 huishoudens geïnterviewd. Met de resultaten van beide surveys kon ik de 
veranderingen over een periode van negen jaar (1995-2004) analyseren. 

 



244

NTFP trade: A trade-off between conservation and development 

 230 

Hoofdstuk 6 – Het effect van de KdTI verordening 

Onderzoek in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw had aangetoond dat het damar 
agro-bos door mensen is aangeplant, op duurzame wijze wordt beheerd en 
belangrijke milieufuncties vervult. Halverwege de jaren 90 werd het voortbestaan 
van dit unieke systeem plotseling bedreigd omdat de overheid – welke het gebied 
claimde als staatsgrond – het agro-bos als concessie wilde uitgeven aan industriële 
belangen. Een consortium van NGO’s en onderzoeksinstituten werd gevormd om 
dit bij het ministerie van bosbouw aan te kaarten. Het leidde in 1998 tot de KdTI1 
verordening. De verordening gaf de Krui gemeenschappen de mogelijkheid om 
exclusieve gebruiksrechten aan te vragen voor de agro-bossen die (volgens de 
overheid) op staatsgrond lagen. Dit zou de damar boeren landzekerheid moeten 
geven, zodat ze door zouden gaan met het beheren van hun agro-bos. Het werd 
internationaal gezien als een groot succes – de eerste keer dat de Indonesische 
overheid lokale gebruiksrechten erkende.  

Tijdens mijn onderzoek in 2005 kwam ik er echter achter dat geen enkele Krui 
gemeenschap ooit een aanvraag naar gebruiksrechten had ingediend. Zij eisen 
namelijk volledige eigendomsrechten over hun agro-bos, terwijl ze via de KdTI 
verordening slechts gebruiksrechten kunnen krijgen. Ze redeneren: “Als we de 
gebruiksrechten formaliseren dan houdt dat in dat we accepteren dat onze agro-
bossen staatseigendom zijn, en dat willen we niet.” Ondanks het gebrek aan 
formele landrechten gaan de boeren door met het beheren van hun agro-bos. Zij 
ervaren geen dreiging meer, omdat de overheid sinds 1998 het gebied met rust 
heeft gelaten. Het is dus niet zozeer de legale status, maar de perceptie van 
landzekerheid die van invloed is op het landgebruik. De perceptie van 
landzekerheid hangt niet alleen af van de legale status, maar wordt gevormd door 
een reeks van (vaak samenhangende) factoren zoals het al dan niet bestaan van een 
directe dreiging, lokale kennis van de legale status, de houding van lokale 
ambtenaren, de rol van NGO’s en de mate van lokale organisatie.  

Hoofdstuk 7 – Agro-bos is robuust maar niet onkwetsbaar 

Zowel in 1995 als in 2004 was de verkoop van damar-hars uit het agro-bos de 
belangrijkste bron van inkomsten in het onderzoeksgebied. Het agro-bos is een 
aantrekkelijke vorm van landgebruik omdat het relatief veel opbrengt, weinig 
arbeidsintensief is en ook een belangrijke zelfvoorziende functie heeft (fruit, 
groente, brandhout). Daarnaast speelt traditie een rol – het beheren van het bos dat 

                                            
1 KdTI staat voor Kawasan dengan Tujuan Istimewa. Dit betekent: ‘Zone met aparte status’. 
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door je grootouders werd geplant wordt gezien als een morele plicht. Toch zijn er 
langzaam maar zeker steeds meer boeren die hun agro-bos omkappen om het hout 
te verkopen. Dit komt omdat de vraag naar hout en de prijs van hout de laatste 
jaren flink zijn gestegen. Met de verkoop van het hout kunnen huishoudens dus in 
één klap veel geld verdienen en dat wordt dan weer geïnvesteerd in productie- of 
consumptiegoederen. Voor boeren die geen toegang tot krediet hebben is dit een 
aantrekkelijke optie. Nadat de bomen zijn gekapt, planten ze koffie of peper, met 
daartussen zaailingen van damar- en fruitbomen – over 20 jaar staat er op dezelfde 
plek weer een agro-bos. Het volwassen damar agro-bos kan dus gezien worden als 
onderdeel van een dynamisch landbouwsysteem. Of boeren zaailingen blijven 
planten in de toekomst zal enerzijds afhangen van de markt voor damar-hars en 
anderzijds van de aantrekkingskracht van alternatieve vormen van landgebruik 
zoals oliepalm plantages.  

Door bevolkingsgroei wordt landbouwgrond in het Krui gebied steeds schaarser. 
Jonge boeren op zoek naar land trekken daarom vaak naar het nationale park om 
daar een stuk bos te ontginnen. Ik ontdekte dat de overgrote meerderheid van deze 
boeren ook zaailingen van damar- en fruitbomen tussen de koffie en peper op hun 
net geopende velden planten. De relatie tussen de relatief natuurvriendelijke 
landbouw activiteiten en bescherming van het nationale park is dus ambivalent. 
Enerzijds fungeert het agro-bos als buffer en extensie van het nationaal park, maar 
anderzijds gaat de uitbreiding van het agro-bos ook ten koste van natuurlijk bos. 

Hoofdstuk 8 – De rol van niet-agrarische activiteiten 

Door integratie in de markteconomie, verbeterde toegang tot onderwijs, en 
verbeterde infrastructuur, neemt het belang van niet-agrarische activiteiten in veel 
rurale gebieden toe. Ook in het Krui gebied groeien de mogelijkheden om geld te 
verdienen in de niet-agrarische sector door beter onderwijs en infrastructuur. Maar 
de groei van de lokale niet-agrarische sector kan niet los gezien worden van de 
ontwikkelingen in de agrarische sector. Naast de lokale niet-agrarische sector, heeft 
ook de de urbane niet-agrarische sector een potentieel grote invloed op het 
platteland. Vanuit het Krui gebied trekken veel jonge mensen naar stedelijke 
gebieden in West Java. Ze gaan daar op zoek naar werk, bijvoorbeeld in 
textielfabrieken of in de bouw. Door de hoge kosten van levensonderhoud in de 
stad zijn ze niet in staat om geld terug naar huis te sturen. De exodus van jonge 
mensen leidt echter tot kleinere families in het gebied van oorsprong, waardoor de 
druk op het gezinsinkomen en op het land vermindert.  

Wanneer niet-agrarische activiteiten de plaats innemen van agrarische activiteiten, 
zal een groeiende niet-agrarische sector leiden tot een dalende afhankelijkheid van 
land. In theorie zou het stimuleren van de niet-agrarische sector dus een belangrijke 
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strategie kunnen zijn om de druk op het bos te verminderen. Om er achter te 
komen of er inderdaad een substitutie-effect plaats vindt tussen agrarische en niet-
agrarische activiteiten testte ik of een hoger inkomen van niet-agrarische 
activiteiten gepaard gaat met een kleiner landbouwperceel. Ik vond geen relatie. De 
sectoren lijken grotendeels complementair. Met andere woorden: het stimuleren 
van de niet-agrarische sector is niet afdoende als strategie voor bosbescherming. 
Het tegengaan van agrarische expansie ten koste van natuurlijk bos vereist actieve 
bescherming – zeker in het Krui gebied, waar landbouw de voornaamste bron van 
inkomsten is en landbouwgrond schaars. 

Hoofdstuk 9 – Conclusies  

Met betrekking tot de rol van NHBP handel in armoedeverlichting vond ik dat het 
verzamelen van NHBP uit natuurlijk bos vaak cruciaal is om de eindjes aan elkaar 
te knopen, maar weinig ontwikkelingspotentie heeft. De domesticatie van NHBP 
heeft meer ontwikkelingspotentie, maar hangt af van contextuele variabelen, zoals 
toegang tot de markt, infrastructuur en (perceptie van) landzekerheid.  

Met betrekking tot de potentiële rol van NHBP handel in bosbescherming vond ik 
dat het stimuleren van handel in NHBP géén prikkel oplevert voor het behoud van 
natuurlijk bos. Meestal hebben mensen geen zeggenschap over het bos waaruit ze 
NHBP halen. En zelfs als ze wel bepaalde toegangsrechten hebben zijn landgebruik 
opties vaak beperkt. De milieuwaarde van gedomesticeerde NHBP-systemen (in 
termen van ecologische functies) is weliswaar lager dan die van natuurlijk bos, maar 
hoger dan veel andere vormen van landbouw. NHBP handel kan dus wél een 
prikkel voor milieuvriendelijke landbouw leveren.  

Op basis van dit onderzoek concludeer ik dat agro-bossen het optimale compromis 
vormen tussen bestaansverwerving en natuurbehoud. Deze systemen zijn redelijk 
robuust, maar hun instandhouding hangt af van moeilijk te controleren factoren, 
niet in de laatste plaats de grillen van de markt.  

De vraag hoe bescherming van natuurlijk bos en armoedeverlichting gecombineerd 
kunnen worden zorgt al decennia lang voor hoofdbrekens bij 
natuurbeschermingsorganisaties en overheden. De twee doelen lijken moeilijk 
verenigbaar. Natuurlijk bos is gebaat bij afwezigheid van infrastructuur en markten, 
terwijl dat juist belangrijke voorwaarden zijn voor rurale ontwikkeling. Een naïef 
geloof in win-win strategieën leidt tot teleurstellingen. Meestal zal 
natuurbescherming in arme gebieden een kwestie zijn van het zoeken naar 
compromissen. 


