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Inleiding

In aansluiting op vorige artikelen in
het Bosbouwtijdschrift, waarin de
bedrijfsresultaten van de particuliere bosbouw in Nederland zijn
weergegeven, kan nu vooruitlopend op de volledige rapportering
een samenvatting van de uitkomsten van het (vierde) onderzoekjaar 1978 worden gegeven en een
vergelijking met die over 1975,
Tabel 1.

Instituut, Sectie

Bosbouw

1976 en 1977.
Ondanks het feit
dat er voor het onderzoekjaar
1978 in totaal zes aan het onderzoek deelnemende bosbedrijven
hun bosbezit hadden verkocht,
voornamelijk aan de overheid en
de organisaties voor natuurbehoud, is het voor de representatieve steekproef noodzakelijke aantal
bedrijven op 91 gehandhaafd door
het opnemen van zes andere bedrijven. Bij de overige 85 in het on-

derzoek betrokken boseigenaren/
-beheerders bleef een onverminderde bereidheid aanwezig tot het
verstrekken van de benodigde financiële gegevens. Bovendien komen meer technische gegevens bij
een steeds groter aantal bosbedrijven beschikbaar.

Bedrijfsresultaten per hectare van particulier bosbezit In Nederland over 1976 (91 bedrijven, 23.231 ha totaal)

Kosten per ha in guldens
Arbeidskosten:
loon eigen personeel
loon E-regeling
div. berekende lonen

Opbrengsten per ha in guldens
Houtopbrengsten:
op stam: dunning
eindkap
brandschadeverg.

125
108
20
253
40
28

Werk door derden
Werktuig kosten

37
42
2
81

geveld:

dunning
eindkap

41
11
co

Grond-en
zaad en
mesten
overige

hulpstoffen:
plantsoen
bestr.middelen
materialen

17
1
2

totaal houtopbrengsten

20
Bosbed rijfsgebouwen

2

Overige bedrijfsopbrengsten:
kerstbomen en -groen
recreatie
overige

133

8
7
3
—

Grond en houtopstand:
grond- en watersch. lasten
heffing Bosschap
bosbrandverzekering

21
3
4
26

Beheer, leiding en toezicht:
salaris eigen pers.

52

beheer door derden
berek. salaris eigenaar
afschr. + rente beheersplan
overige beheerskosten

33
19
9
2

Overige bedrijfskosten

Subsidies en bijdragen:
bosbijdrageregeling
onrend.werkz. (75%)
herbebossing
WSW-regelIng
E-regeling
overige

1
10a

86
13
17
5
102
1
224

Opbrengsten totaal
115
4

Incidentele nevenopbrengsten

375
12
387

Totaal kosten

490

Bedrljfstekort

103

Totaal

490

33

2 Doel en opzet van het
onderzoek

culiere boseigenaar in Nederland
de belangrijkste inkomstenbron
van zijn bosbedrijf te zijn.

Het doel van het onderzoek is het
verkrijgen van zo recent mogelijke
informatie omtrent de jaarlijkse
kosten en opbrengsten van het
particuliere bosbezit in Nederland.
Voor de beschrijving van de opzet (steekproef, grootteklassen,
regio's, etc.) van het onderzoek
wordt verwezen naar het januarinummer 1979 van dit tijdschrift.
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3.2 Geaggregeerde
bedrljfsuitkomsten over 1978
Om een beeld te geven van de
kosten en opbrengsten van het gehele Nederlandse particuliere bosbezit zijn deze van de steekproefbedrijven in tabel 2, geaggregeerd
voor de gehele populatie, weergegeven.

Resultaten van het onderzoek

3.1 Bedrljfsuitkomsten over
1978 totaal
In tabel 1 is over 1978 een overzicht gegeven van de gemiddelde
kosten en opbrengsten per hectare van de 91 onderzochte bosbedrijven groter dan 50 ha. Het berekende negatieve bedrijfsresultaat
is, inclusief de incidentele nevenopbrengsten, voor dat jaar gemiddeld ƒ 103,- per hectare. Laten we
de incidentele nevenopbrengsten
(ontvangen vergoeding voor o.a.
militaire oefeningen, rally's, crosses, etc.) buiten beschouwing dan
wordt het bedrijfstekort gemiddeld
over alle bedrijven ƒ115,- per
hectare ondanks de meeberekende overheidssubsidies van gemiddeld ƒ 224t- per hectare. Uit deze
tabel blijken de door de overheid
verstrekte subsidies aan de parti-

De totale kosten bedroegen ca.
27 miljoen gulden tegen ca. 21 miljoen gulden aan opbrengsten en
ca. 1/2 miljoen gulden aan incidentele nevenopbrengsten. Van deze
opbrengsten werd voor ca 5. miljoen gulden aan hout op stam en
voor ca. 2Vz miljoen gulden aan
geveld hout uit het Nederlandse
particuliere bos verkocht en bedroegen de overheidssubsidies
ca. 12Y2 miljoen gulden.
3.3 Bedrljfsuitkomsten over
1978 per grootteklasse
Bij een indeling van de bedrijven
naar grootte (50-100 ha, 100-250
ha en 250 ha en meer) waren de
bedrljfsuitkomsten zoals in tabel 3
is weergegeven. Het blijkt dat het
negatieve bedrijfsresultaat gemiddeld per hectare weer op de grote
bedrijven het kleinst en op de klei-

ne bedrijven het grootst is geweest.
Bekijken we de bewerkingskosten (arbeidslonen + werk door
derden + werktuigkosten) plus de
kosten voor grond- en hulpstoffen
dan zijn deze in de drie verschillende grootteklassen gemiddeld
per hectare praktisch gelijk (50100 ha: ƒ349,-, 100-250 ha:
ƒ 324,- en 250 ha en meer:
ƒ349,-). Bij de opbrengsten van
op stam verkocht hout blijkt dat
zowel de kleine, de middelgrote
als de grote bedrijven in guldens
gemeten gemiddeld per hectare
evenveel hout (ca. ƒ 80,-) hebben
verkocht, terwijl de verkoop van
geveld verkocht hout voornamelijk
op de middelgrote en grote bedrijven heeft plaatsgevonden.
3.4 Bedrljfsuitkomsten over
1978 per regio
De bedrljfsuitkomsten gemiddeld
per hectare per regio staan vermeld in tabel 4. Hieruit blijkt dat de
regio Noordoost gemiddeld per
hectare in totaal verreweg de
meeste kosten heeft gemaakt. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt
door de in het kader van de E-regeling verrichte arbeid. Laten we
de kosten van de E-arbeiders buiten beschouwing, dan blijken de
totale kosten gemiddeld per hectare voor het Noordoosten ƒ 421,-

T a b e l 2. G e a g g r e g e e r d e bedrijfsresultaten 1978 van het totale particuliere bosbezit groter d a n 5 0 ha (288
4 6 . 6 4 9 ha bos)
Kosten In guldens:
Arbeidslonen
W e r k door d e r d e n
Werktuigkosten
G r o n d - e n hulpstoffen
Bosbed rijfsgebouwen
G r o n d e n houtopstand
Beheer, leiding, toezicht
Overige bedrijfskosten

Totaal

34

bedrijven,

Opbrengsten in guldens:
13.604.000
2.506.000
1.399.000
1.339.000
87.000
1.507.000
6.081.000
233.000

26.756.000

Houtopbrengsten:
op stam
geveld

4.791.000
2.626.000

Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en bijdragen

7.417.000
895.000
12.538.000

Incidentele nevenopbrengsten
Bedrijfsresultaat (negatief)

20.850.000
666.000
5.240.000

Totaal

26.756.000

