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POLEN GAAT MET DE BOTTE BIJL DOOR ZIJN WERELDERFGOED 

‘Als dit doorgaat, wordt het   oerbos een plantage’

Europa heeft welgeteld 
één bos dat je een 
oerwoud kunt noemen: 
het bos van Bialowieza, in
het oosten van Polen. Het
staat bekend om zijn 
bizons, zijn wolven en zijn
status van werelderfgoed.
Maar daar neemt Polen 
het tegenwoordig niet erg
nauw mee. ‘Het bos moet
maar eens worden 
opgekuist.’ 

DORIEN KNOCKAERT 
FOTO’S SZYMON ROGINSKI
‘Werelderfgoed is niet te koop’, staat

op één spandoek. Op een ander: ‘Een bos
groeit  traag,  maar  verdwijnt  snel’.  De
spandoeken hangen aan een truck die is
volgeladen met boomstammen. En die
zijn inderdaad werelderfgoed: het woud
van Bialowieza in Polen, waar de chauf
feur net wou vertrekken, trekt uit de he
le wereld biologen en toeristen aan, om
dat het reuzen van bomen heeft, lynxen,
wolven en de grootste populatie Europe
se bizons. Maar het dankt zijn Unesco
status vooral aan zijn ouderdom: het is
het enige Europese bos dat al sinds de
laatste ijstijd bestaat. 

Er  hangen  niet  alleen  spandoeken
aan de truck maar ook mensen: een tien
tal milieuactivisten heeft zich vastgeke
tend om te verhinderen dat het hout het
bos verlaat. ‘We hopen eens te kunnen
praten  met  TrakDrew,  het  bedrijf  dat
deze stammen heeft gekocht. We willen
het  op  zijn  verantwoordelijkheid  wij
zen’, zegt Joanna Pawluskiewicz, die me
met  haar  linkerhand  begroet,  omdat
haar rechterhand vastgeklonken zit. Het
Europees Hof van Justitie heeft drie we
ken geleden de houtkap in dit bos verbo
den; toch rijden er nog altijd boomkap

machines en trucks af en aan. 
TrakDrew zal later op de dag instem

men met een symbolisch compromis: de
stammen worden van de oplegger gela
den en teruggelegd aan de boskant, de
actievoerders maken zich  los. De  truc
ker rijdt het bos uit, wacht enkele uren
op de parking en haalt ’s avonds onder
politiebegeleiding elders in het bos een
nieuwe lading.

Bos wordt plantage
De strijd om het woud van Bialowieza

(de juiste uitspraak rijmt min of meer op
Liège) woedt al jaren, maar nooit eerder
zo heftig als nu. Tot voor twee jaar werd
het  gebied  in  toenemende  mate  be
schermd: sommige stukken werden als
natuurreservaat beheerd en andere als
exploitatiebos met strikte beperkingen
voor de houtkap. Maar sinds 2015 is de
rechtsconservatieve  Pispartij  aan  de
macht in Polen, en haar milieuminister
Jan  Szyszko  heeft  de  houtkap  verdrie
voudigd. De officiële reden is een kever
tje genaamd letterzetter, dat oude fijn
sparren  aanvreet  en  doet  sterven.  Om
dat te bestrijden moeten alle aangetaste
bomen  verwijderd  worden,  verklaarde
Szysko – dat hun hout nog perfect ver
koopbaar is, is meegenomen. Het staats

bosbedrijf maakt er vlijtig werk van en
plant nieuwe boompjes in de plaats.

‘Een ramp’, zegt bioloog Adam Boh
dan, die al tien jaar onderzoek en lobby
werk doet voor meer bescherming. ‘Ten
eerste omdat het bos net nood heeft aan
bomen die sterven en langzaam wegrot
ten.  Ze  zijn  een  voedingsbodem  voor
schimmels,  korstmossen,  planten  en
dieren: net door zijn vele dode hout is
Bialowieza zo anders dan andere Euro
pese bossen. Ten tweede omdat de nieu
we bomen gewoon uit een boomkweke
rij komen. Ze zijn gekozen om hun com
merciële waarde en vormen een heel an
der, zwakker bos dan wanneer je natuur
lijke selectie haar gang laat gaan. Als dit
doorgaat, krijgen we een houtplantage
in plaats van een bos.’

Heroïsch werk
Bohdan staat niet alleen met die ana

lyse:  academici  en  milieuorganisaties
uit binnen en buitenland reageren ge
alarmeerd  op  de  toegenomen  houtkap
in  het  Bialowiezawoud,  en  het  is  met
hun argumenten dat de Europese Com
missie een rechtszaak heeft aangespan
nen tegen Polen. 

Een van hen is Dries Kuijper, een Ne
derlandse bioloog die werkt bij het Pool

In het meest ongerepte stuk van het Bialowiezawoud kunnen oude bomen  langzaam sterven en wegrotten, wat tot een enorm rijk ecosysteem leidt. 
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se Instituut voor Zoogdierenonderzoek
in Bialowieza. ‘Mijn Poolse collega’s stel
len zich ook kritisch op, al vergt het hier
enige  dapperheid.  Enkele  biologiepro
fessoren ontvingen een brief van het mi
nisterie  voor  Milieu,  nadat  ze  kritiek
hadden geuit op het kapbeleid. Een erg
vreemde intimidatiebrief.’ 

De brief staat ook op de website van
het ministerie, in een Poolse én Engelse
versie, want hij is evenzeer gericht aan
buitenlanders die zich menen te moeten
mengen in de discussie. De weelde van
het  Bialowiezawoud  is  te  danken  aan
‘het heroïsche werk van de lokale bevol
king, aangevoerd door de Poolse, op bos
bouw gebaseerde natuurbeschermings
stijl’, staat erin. Maar ‘sommige mensen
geloven, onder invloed van neoliberale
organisaties,  dat  de  natuurlijke  rijk
dommen  restanten  zijn  van  ongerepte
natuur en dat ze daarom moeten wor
den beschermd tegen mensen’. De Mili
euminister voegt er meteen een formu
lier bij, dat je mag ondertekenen en te
rugsturen om te worden opgenomen in
het ‘register van mensen die zich kanten
tegen de boskap in het Bialowiezawoud’.
Hij vraagt dan wel of je je (ook financi
eel)  aansprakelijk  wilt  stellen  voor  de
gevolgen van een exploitatiestop, en of
je ook in je eigen land bereid bent om
een bizonreservaat van pakweg 50.000
hectare te installeren. 

Dat  niemand  zo’n  formulier  wil  te
rugsturen, is handig. ‘Ik zag dat de mi
nister er al naar verwees  in een  inter
view: niemand uit de andere EUlidsta
ten heeft gereageerd op zijn verzoek, dus
eigenlijk is niemand in het bos geïnte
resseerd, stelde hij.’

Grote schoonmaak
Rond  de  geblokkeerde  truck  verza

melen zich in de loop van de dag steeds
meer  mensen.  Toeristen  die  de  actie
voerders een hart onder de riem steken
en  geld  toestoppen.  Een  cameraploeg.
Politieagenten en boswachters die geen
commentaar  willen  geven.  Mensen  uit
het nabijgelegen dorp die er het hunne
van denken. ‘Die ecologisten mogen nu
weleens  opkrassen’,  vindt  een  boer  uit
Pogorzelce, het plaatsje waar de actie
voerders hun tenten hebben opgeslagen
op het landgoed van een sympathisant.
‘Ze zijn hier gewoon, omdat ze niet wil
len werken. Ze willen hier alles laten be

schermen,  en  ik  hoorde  zelfs  iemand
zeggen dat de lokale bevolking dan weg
moet. Schandalig. Intussen is het hoog
tijd dat het bos wordt opgekuist.’

Die grote schoonmaak vindt wel de
gelijk plaats. Een kleine fietstocht vanaf
de truck leidt ons langs de ene na de an
dere kaalgeschoren plek in het bos, en
grote  stapels  op  maat  gezaagde  stam
men. ‘100 jaar oud’, heeft iemand op de
dikste exemplaren geverfd. 

Op de terugweg schrikken we met on
ze  fietsen  een  enorme  bizonstier  op,
maar als hij inziet dat we maar mensen
zijn, loopt hij tussen de bomen een eind
je mee langs het pad. De bizonpopulatie
wordt al decennia met rust gelaten in dit
bos, en doet het goed. Ook daarmee zijn
de  lokale boeren niet  zo blij: hou zo’n
kolos maar eens van je veld. 

Rommelig bos
‘Natuur druist eigenlijk heel erg in te

gen de menselijke aard. De dingen laten
gebeuren en dan met de handen in de
zakken  toekijken:  er  zijn  maar  weinig
mensen die dat kunnen.’ Het zijn de mij
meringen van een lokale expert die ons
de volgende ochtend meeneemt op een
dauwtrip in het bos. Hij wil niet met zijn
naam in de krant, uit vrees dat zijn kriti

logische,  maar  ook  economische.  Die
kunnen hand  in hand gaan,  en de na
tuur heeft er baat bij dat we ingrijpen in
plaats van haar over te  laten aan haar
lot. In het meest beschermde stuk van
het  Bialowiezawoud  gaan  sommige
boomsoorten er nu in aantal op achter
uit: is dat dan een rijker ecosysteem?’ 

‘Het is een natuurlijker ecosysteem,’
repliceert Adam Bohdan, ‘waarin soor
ten soms onder druk staan en dan terug
komen.  Dat  dit  zo’n  belangrijk  bos  is,
komt niet alleen doordat hier veel ver
schillende planten en dieren zijn, maar
vooral doordat ze op een onverstoorde
manier interageren.’

Professor Brzeziecki begrijpt dat Eu
ropa zijn oerbos koestert, en dat dat oer
bos vanuit Brussel gezien niet ongerept
genoeg kan zijn. Voor toeristen een plek
om weg te mijmeren, voor biologen een
onvervangbaar  studieobject,  voor  de
planeet een genenpoel van onschatbare
waarde. ‘Maar voor Polen is het anders.’

Symbolenstrijd
‘Dit  gebied  is  internationaal  zo  be

langrijk  dat  het  eigenlijk  volledig  be
schermd zou moeten zijn als nationaal
park’, zegt Dries Kuijper. In theorie is dat
een haalbare kaart: het Bialowiezawoud
beslaat amper één procent van het Pool
se bosareaal, dus het land zou bepaald
niet zonder hout vallen. ‘Maar onder de
ze regering zal zo’n bescherming er niet
snel doorkomen. Want  ze heeft  er  een
symbolenstrijd van gemaakt.’ 

sche uitlatingen tot repercussies leiden
– Bialowieza, het dorpje waar het boson
derzoek  en  toerisme  geconcentreerd
zijn, is een plek met veel sociale controle
en veel mensen die hun inkomen krijgen
van de staat. Hij wil ons wel meenemen
naar  het  meest  ongerepte  stuk  woud;
het beroemde ‘strict reserve’, waar voor
lopig niemand aan durft te raken. 

Het  is  een  belevenis.  Speuren  naar
wolven heeft weinig zin, want iedereen
moet het bezoekerspad volgen, maar de
grillige oude stammen leiden je blik wel
door een weelde van varens, mos en pad
denstoelen. ‘Kijk, je kunt niet alleen van
bomen  de  jaarringen  tellen,  maar  ook
van  de  zwammen  die  ertegen  groeien.
Sommige zijn honderd jaar oud.’ 

Je zou het een kathedraal van een bos
kunnen noemen. ‘Maar de meeste men
sen die ik hier rondleid, vinden het voor
al het rommeligste bos dat ze ooit zagen.
Het hoort zo: zonder het dode hout zou
den  we  enorm  veel  soorten  verliezen.’
Hoe trager het bos mag sterven, hoe har
der het leeft. 

Vanuit Brussel gezien
Bogdan  Brzeziecki,  professor  bos

bouwkunde  aan  de  universiteit  van
Warschau, ziet het anders: hoe beter een
bos  gemanaged  wordt,  hoe harder het
leeft. Terwijl biologen van andere facul
teiten aan de alarmbel trekken, steunt
hij het kapbeleid. Hij is dan ook een bos
bouwer, zegt hij met enige trots. ‘Ik ge
loof dat een bos vele functies heeft. Eco

‘Enkele biologieprofessoren 
ontvingen al een erg vreemde 
intimidatiebrief van het 
ministerie voor Milieu’

‘Natuur druist eigenlijk heel 
erg in tegen de menselijke 
aard. De dingen laten gebeuren
en dan met de handen in de 
zakken toekijken: er zijn maar
weinig mensen die dat kunnen’

In het bos kom je het ene na het andere gerooide stuk  tegen nu het kapquotum 
verdrievoudigd  is. Actievoerders blokkeerden deze week een truck met hout.   

De dorpen rond het woud zijn verweven met bosbouw, niet iedereen is happig op ecologie.


