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Een eerste eisch is echter. dat we dan de fout ontwijken. die men op
het oogenblik dreigt te begaan, dat de bosschen. die in de toekomst in de
eerste plaats in de termen zullen vallen dit karakter te krijgen. beheerd
worden dOOf niet..dcskundigen. die wel vol geestdrift zijn voor het bosch.
maar die door gebrek aan voldoende inzicht in de wetenschappelijke pro~
blemen. die dan meer dan nu nog ter oplossing liggen. het bosch niet
zullen kunnen verheffen boven het lage peil. waarop het meestal in onzen
tijd nog staat.
.
Want dit herstel van de geschiktheid van den bodem tot het dragen
van goed loofhout is geen kwestie van eenvoudige manipulaties. maar
vooral van een langzaam en voorzichtig werken voor ecn toekomst, die
misschien eerst na vele jaren. misschien wel eeuwen pas kan worden bereikt.

HOUTGEBRUIK IN NEDERLAND
door Ir. F. W. Malseh. *)
Het is een gelukkig verschijnsel, dat in de laatste jaren een stij'gende
belangstellin{l voor het bosch in Nederrlanrl valt waar te nemen, waar..
door zijn veelzijdige heteekenis in ·ruimer kring zat worden beseft. Hiertoe
heeft zonder twijfel' de steeds krac:h.ti\Ter ~kende ac·tie tot -behoud van
natuurschoon'. die toch lOog altijd het bosch als een natuurmonument bij
uitnemend'heid beschouwt. ;het hare biJged·ra-gen. De. gev.re"ldige vooruit~
gan9 in de techniek gedurende de laatste 50 jaren, zoowel· in' de industrie
al'S in den hmdbouw. heeft voor onze bosschen, en ook voor het schoons
dat het platteland .tot nu .toe :bood. helaas niet steed's '9u~tige .gevol-gen
gehad. De verbeterin-g der verkeersmiddelen, die 'Ç)oede en breede we{Jen
nooeBg maalkt, is voor den economisch'en vooruitgan-g zoowe-1' van de
groote steel'en als van ·het plaUéland een vereischte. doch helaas wordt
daardoor dikwijls het "Schilde-rachtige karakte-r van vele landstreken ge~
schaad. De '9Tootste verandering echter. die in" het aanozien van .het
platteland valt v.-aar te nemen. althans in onze zandprovincies, moet m.i.
gezocht worden dn den vooruitgang van den ·landbouw i ik denk nier in
't ·bijzonder aan het -gebruik van, kunstmest. waardoor het mogelijk is
geworden h.eidevelden en weinig 'l'endabele 'bosschen om te zetten in bouw....
en .graslanden. Is het, dan te verwonderen, dat natuurliefhebbers a:LIe
krachten inspannen. om kl~inere of grootere terreinen in ongerepten staat
te 'bewaren en op meerdere plaatsen fraaie 'landstreken .te behoeden voor
de vele ve-randeriogen, die ooodi9 kunnen zijal voor het economisch- wcl . .
zijn .van den Nede-rlander, die zijn' brood moet verdienen op het pla'tte"

land?
Gelukkig vormen de bosschen een .grQot .gedeclte van· deze terreinen,
die daardoor' niet tot inproduCtiviteit behoeven te worden gedoemd, maar
inte.gendeel ten voHe kunnen bijdragen tot de noodzakelijke. voorziening
in onze ·behoefte aan: hout en bovendien nog op andere wilze van veel·
zijdig nut lkunnen zijn.
Danoc zij de nieuwere inz.ichten in den boschbouw, waarbij er naar
wordt gestreefd \Temengde: ·bosschen, dus bestaande uit m:eerdere hout~
soorten, te wrkrijgen. zullen ook de obosschen, wel'ke in de -eerste. plaats
voor de houtproductie zijn ,bestemd, in de toekom'St .geen eentoni.g heeld
geven. Onder de ouder wordende ·bosschen zal ~l spoedig een. ond'er~
groei van jonge !hoornen en struiken worden aangebracht. waardoor zij
veel in, schoonheid zullen winnen, Al dóen jonge bosschen, veelai: om..
sloten door rechte wegen. niet :steeds mooi aan, dit euvel ,za-l" na verloop
van jaren verdwijnen, ook door den aanleg. van' smaHere bosch wegen
dwa,!"s door het hout, het-geen in verband met de ~ate-re versch.H1ende
behandelin>g de!" -hosch-gedeelten 'nqodig is. De tijd moet onze: bosschen
vormen en daarom mogen wiJ niet. te veel zien naar het ·hed'en. maar
moeten wij een bBk in de toekomst we-rpen. Wil men een fraai bosch •

• ) Ontleend aan ..Ned.,.landsch Fabrikaat" 1929. No. 2..
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en dus' ook lhout in de verre toekomst :hebben. dan moet thans de hand
aan den pleeg worden geslagen.
Het -valt buiten ,het bestek van" dit opstd. om "het veelzijdige nut te
bespreken, dat de bosschen afwerpen. Op meerdere plaats is reeds .ge·
wezen op de beteekenis van 't ,bosch a.}s ontspan:rtingsoord en als
plaats, waai' zieken herstel' kunnen vlnden, alsook op den .gunstigen in·
vloed, die ..het bosch op het klimaat .kan uitoefenen. de betee,kenis ervan
voor het vasthouden van stuivend duin en gevaarlijke zandverstuivingen:
. het zijn alle factoren, die onder bepaalde omstandigheden he.t bosch op

zichzelf redt!D van bestaan' çeven. Echter moet de .grootste economische
beteekenis er van .gezocht worden- in de voorziening dn de houtbehoefte.
Over het hout-gebruik io Nederlarid zijn weinig gegevens bekend en
het is mij dan ook niet mogelijk gebleken om: hierover nauwkeurige
opgaven te verkTiJgen. Intussc.hen zijn, dank :ti} de wdwiUende mede~
v.>erkinq van de çl.irecties van meerdere bedrijven die .veel- hout gebruiken,
gegevens ·bekend geworden, die mij in staat stellen om een inzicht te
·verkrlJ.gen over den omvang van het boutgebruik. Voorts leveren de
Statistieken van Voortbrenging en Verbruik der Ned. Nijverheid in 1913.
1916 en 1919 een inzicht dn het -gebruik van hout door eeen groot aantal
industrieën. 1) Het beohoeft wel geen "betoog, dat de cijfers uit deze
statistieken vooral die over .1916. sterk den invloed· van den crisistijd
ondervInden en dus reeds daardoor -geen zuiver beeld kunnen geven. Dit
was in 1919 in veel mindere mate het geval; echter stTekte deze statistiek
_ die overigens nauwkeuriger was dan die in 1913 en 1916 - zich
slechts uit ovei een aantal nijverheidsgroepen. die te zamen ongeveer
1115 van de .geheele niJverheid uitmaakten.
•
De hoeveelheid hout. die in Noo'Crland- .in de jaren 1925 en 1926
gemiddeld méér werd ingevoerd dan u1t-gevoero. bedroeg plo.m.
3.500.000 m3 • Deze gegevens zijn ontleend aan de Statistiek van InUil~ en Doorvoei, die door Dr. J. R. Beversluts In ecn studie .. Invoer
uitvoer, en verbruik van hout in Nederland' over 1925 en 19126" (Tijdschrift der l'kderlandsche Heicl-emaatschappij. Jula..-nummer 1927) .zijn
bewerkt. Behalve' deze 3.5 milliaen m3 hout, die wordt ingevoerd. ver_
bruikt Nederland nag het hout. dat uit eigen bosschen wordt -gewonnen .
.De statistieken laten om; hier in de steek. zoodat doeze hoeveelheid op
grond van productieschattIngen moet worden bepaald Prof. teW e c hel
schat deze hoeveelheid op ongeveer 0.5 milliocn 013• In totaal zal het
jaarlilksche· houtgebruik in Nederland derhalve op -1 millioen m3 zijn te
stellen. De bo!choppervlakte die noodig Is om jaarlijks. 4 millioen m3 hout
. voort te brengen. zou ong~veer 1 millioen ha bedragen. indien ·uit dit
bosch ieder jaar 4 m3 hout per ha kan worden geoogst. Een dergelijk
woud zou ongeveer 1./ a van de oppervlakte van Ned.erlan<i beslaan! •
Dr. 1. R. Beversluis heeft den meerInvoer van hout cn bewerkte
producten van hout omgerekend in m3 • Ik meen goed te doen een samenvatting uit het. aldus verkiegen overzicht te laten volgen: 2)
Om een -inzicht te verkriJgen in de betee.k.erris, die een goede hout..
voorziening voor de industrie en he,t .geheele bedrijfsleven beeft, is .ge~
tracht een verdeeling, te maken van het gebruikte hout over bepaa·lde
nijver.heidsgroepèn en de overige houtverbruikers.
!Het -maken van een indee1ing -in dergelijke .g·roepen brengt al dadelijk
eigenaardige moeilijkheden met Z!kh mede. Immers elke industrie en elke
tak van bedrijf gebruikt .. hout". :b.V'. als verpakkingsmateriaaL Overig~ns
kan het 'houtgebruik van· de eigenliJke houtvcrwerkencl:e industrieën. die
dus .hout als .grondstof gebruiken. wel- worden samengevat; dit bleek
althans ten deeJe oultvoerbaar. Daarnaast staat het bouwhedrij,f (bouw..
hout. heipa·len e.d.), waarover .geen '9"C1}cvens verzameld: 'konden worden,
evennrin over ·het .gebruik Win hout voor waterstaatswerken (sluisbouw,
1.) Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, Nieuwe voLg~ks No. "292

(1920) en No. 322 (1921).
• 2) Zie tabel A volgende bladzijde. Red.
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.,. Op' >grand van de hcs·cltikhare .ge~evens. ~ls.m.ede _'doOr aanvullende
ramingen. 'werd het volgende .overz~cht 'over -:bet jaarlijksche houtgebruik
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In staat

B zijn. enkele. der 'Voornaamste houtgebruik~Dde ,bedrijven

a&:onderlijk genoemd.
'. .,
. . .
Het gebruik -,aan mijnhout door de gezamenlijke Li'!lburqsclH!' Steen..
kol'enmijnen bedroeg in 1927 ruiin 301.000 mS, terwJjl voorts aan eiken..
hout (voor dwarsligogers van hei'mijnspoor. plankeh e.d.) :ruim 7(x)() ml
en aan bezaagd. naaldhout 110.300 ro3 werd .gebruikt. Van het mijnhout
werd p}.m. 86.000 m3 uit het binnenrand bdro~ken; de rest ls ingevoerd.
Om. dexc' 86.000 m3 mijnhout 'Of p}.m. 28 °10 van de totaal benoodigde
hoeveelheid lIJit Nederlandsche bosschen te betrekken. moet jaarlijks ten ..
minsté pl.m. 100 ha goed' mljnhouthosch worden geveld. Zou, men al
het mijnhout, 3GO.OOO mS. uit het -Nederlandschc bosch moeten betrekken.
dan zou elk jaar niet minder dan bijna 1500 ha. goed dennenbosch
moeten worden kaal -geslagen, terwijl een- -bosch, waaruit de:ze hoeveelheid
jaarlijks kan worden geoogst. een oppervlakte van tenminste 75.000 ha
_ met .een jaarlijkschen bijgro:l van gemiddeld 4 m3 hout per ha.' zou
moeten hebben" of 'haU zoo .groot als de ProV!Îfl'cle Utrecht. '- ,
De verbruikstoename aan mijnhout is bij onz-e .gezamenlijke ,steenkoren..
m1jnen vrij ,sterk Zij klom b.v. van ~924 -tot 1927, dus 1U 3 laren van
236.000 m3 tot 301.000 m3 • Het is m.i. leerzaam om aan _de hand van
deze cijfers te ili-erinneren aan de oorlogsjaren,' toen de ~mijnhoutvoorzienmg
tijdelifk .geheel uit binnenlandsch hout moest,ogesdtied'en'. Er waS! in 191'81919 een voorraad, blijkens een door het Staatsboschbeheer ,gemaakte
inventan'satie. van 420.000 m3 en er ris geen r,eden
aan te nemen.
I dat die voorraad thans belangrijk grooter zal zijn. Zou thans wederom
de ,mijnnoutvoorziening uitsluitend =uit Nederlandsche bosschen" moeten
geschieden. dan zou dit slechts mogclijk zijn voor een periode, vari één
jaar en ruim: 3 maanden; oa' dien tijd zouden de kapbare grove.., qenuen..
bosschen in Ned'erland zoo goed als vcrowenen zijn er- zou- de steenkool..
productie 'Zeer jn 't çedrang· komen. waardoor het economisch leven QVer
het ..gehe-ele land zou worden ontwricht (fabrieken. spoorwegen).
Er zijn en worden 'Dog .geregeld proeven genomen om mJJnhout te
vervangen, door ij'Z>er. ibeton. e.d-. Tot nu toe is :het niet .gelukt, het
hout te vez:vangen. dat voor de mijnen iJoede ~igensc~-ppen beeft (bui~
qell'. waarschuwen voor :het -hreekt dool" te kraken. enz.) >:~.
Het houtgebrui.k door de scheepsbouwwerven bedroeg in 1913 en 1916

om

re'p.50.0oo m' (r 3.000.000.-)
en 51.000 m' (14500.000.-) in
pLm. 200 ondememin-gen. BliJkens de' laatste gegevens ;van het Oenb·aal
Bureau voor de StatiSti-ek ('Maandschrift van --het 'Centraal Bureau voor
de Statistiek, aU 2 eu afL 3, 1'92&) varieerde de waarde van het, -hout,
dat jo de jaren 1922-1926 io pl.m. 34 der groot. bedrijven werd "erbruikt. rusc-hen 1.3 en 2.3 mHUoen. .guI'd-en'. Deze -qegevens doen '\Vel
vermoeden, dat het hout.gebroik (in !hoofdzaak vuren, ''{Jren'eIl. Am. ,grenen.
eiken, iepen en teakhout) over alle ondern~lngen 60.000 m3 zal over~
sc:hr:ljden. Het is wel waarschiJnlijk. dat deZie hoeveelheid -geheel wordt
ioçeVoerd. ,
' .
wat de papierfabrieken betreh, zoo hlijkt uit de ,gegevens van la'atst~
genoemd .bureau, dat slechts één ondem~ng ~ uit' hout hoUtsliJp en .cellu~
lose -bereidt. De ,hoeveelheid hiervan steel1 van 1921 tot 1926 van
134.000 m' tot 361.000 m' (r 1.600.000._). Thans. bedraagt de invoer
•
van papierhout jaarlijks -gemiddeld 300.000 m3 •
De hoeveelheid houtslijp. aie in 22 à 28 hedri}ven wOrdt gebrorkt:, is
ln' de jaren, :192J2' tot 1926 venninderd en .wel van -9300 ,ton' tot 6800 ton;
daarentegen 'stec:g :het .gebruik van cellulose (-van: ,hout en stroq) .van
. Z,2.000 ton. tot 3,3.300 t_oo. De _m~erlnvoer van' houtcdlulose bedroeg in
,de laatste jaren p1.m. 34.000 ton (p1.m. f6.ooo.ooo.':-), overeenkomende
met 170.000 m3 . hout. Aangezien de hoeveelheid cellulose van -'stooo
niet woot is" schijnt de hoeveelheid :houtcellulose. die door andere' bedrij ..
ven - wordt gebruikt (b.v. 'kunstzijdefabrieken), ' in verhouding t9t het
gebruik door de papierfabri-eken, ,niet belangrijk. te zijn.,
' ..
"
In 1926 obedroog de totale papierproductie in' 26 onderneming..?:n
. 145.000 tOtr, met een waarde van p~.m. f 34:.000.000.-, waarvoor aan
grondstoffen (;hout, 'houtslijp; '-ceHu-lose van hout en .strOO, oud papier,

,.
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lompen" e.d.) voor ~en bedrag van '"p1.m. f H.OOO.()(X),- werd .gebruikt.
De hoeveelheid hout, die hierin is begrepen. is te schatten- op 540.000 m3
'Om deze hoeveelheid te kuilnen voortbrengen zou, aannemende dat de
jaarlijksche bijgroei in de boSschen gemiddeld 4 m3 per ha bedraagt.
I een
boschoppervlakte van p1.m. 135.000 ha noodig zijn of bijna de
totale hoeveelheid opgaand naaldhoutbosch. di~ Jn: Nederland aanwezig is.
Hierhij mag echter niet uit ,het oog worden .verloren', dat onze n:aaldhout~
bosschen thans waarschijnlijk niet meer dan gemiddeld' 3 rn l • hout per
Jaar en per ha voortbrengen. Dit cijfer is echter voor verhooging
vatbaar.'
,
De spoor#. en tramwegen zijn grodte houtqcbrui"kers en wel voor
dwa-rsliQgers en voor het roUend 'materieeL Aan' dwarsliggers gebruiken
de Nederlandsche spoorwegen ruim 61.000 inl en wel in hoofdzaak
grenenhout. voorts eiken~. '}ariksM en beukenhout. De waarde daarvan
bedraagt pLm. f 2.300.()(X).-. De meerinvoer aan dwarsliggers bed-raa-gt
p1.m. 82.000 m3• zoodat m.i. het gebrUik aan dwarsliggers door tram..
wegen op ten hoogste 21.000 mS geraamd zal mogen worden. Voor
het onderhoud van !TOHend materieel wordt door de Nederu.andsche spoorwegen in eigen werkplaatsen gemiddeld jaarlijks 65.000 m S hout (Am.
grenen. Inl. grenen, vuren, douglas, eik. iep en teak) gebruikt. De fa ..
bdeken van rollend spoorwe-gmaterieel gebruikten 1n 1913 -cn 1916 resp.
12.400 m3 en 9400 mS hout! Latere gegevens staan mij niet ter beschik..
king. Er is m.i. geen l1"ed.en aan te nmnen,' dat het gebruik na den
crisis niet dat van vóór den oorlog zou hebben berevkt en thans hebben'
overschreden. Dit gebruik op 15.000" mS stellende, zouden de spoor.. en
tramwegen in totaal voor d"warsli-ggers en -rollend matedeel f'uim
100.000 mS noodig hebben.
Evenals ,bij het mijnhout iÎs ook voor dwarslig~I'S .getracht het hout
door 1jZler of heton te vervan~en. h.v. 1n Amerika, Duitschland en H0ngariJe. lJ'rZeren dwarsliggers vinden nog toepa5SÎ.ng. terwijl herhaaldelijk
verbeteringen worden aangebracht. Met het Çl.chrui~ van be,ton is moen
echter nog .niet geslaagd. Het is moeilijk de mils goed te bevestigen,
tcrvilJl. de dwarsliggers spoedi'g worden <Stuk' ~ere<:hm. Slechts op welmg
bereden ,baanvakken schijnt, het .gebruik mogelijk. Op !het. baanvak Berlijn
-Frankfurt mocsten dwarsliggers ·van gewapend beton na 2 laren worden
wegqenomen, daar ze werden stuk :g-ered'en. In Amerika worden .thans
nog grocrte proeven met betonnen dwarsliggers .genOIDeIl.
Over het houtgebruik door de meubelfabrieken zijn gegevens hekend
over de ja-ren 1913. 1916 en 1919, toen opgaven van resp. 237, 295 en
583 bedrijven zijn verzameld. De .gebruikte hoeveelheid hout (vuren, gre-'
n'cn, Am . .grenen. eik. ibeuk. Mahonie. Teak. escb, ~ep, e.d.). bed:roeg.en
in die jaren onderscheidenlijk: 30.000 m3 • 34000 m2 en 40.000 ,·ms• Ook
hier zal in de matste 10 jaren wel -een toename in' rekenill9 mogen worden
gebracht, waardoor, naar het voorkomt, thans wel op 50.000 m3 gerekend
zal mogen worden.
.
. De timmcr~ en kistcnfabrieken zijn eveneens in 1913. 1916 en 1919
geraadpleegd en wel resp. 170. 197 en 258 -bedrijven. Het houtgebrlti-k (In
hoofdzaak vuren·, g.enen, populieren.- Am, 'grenen-. Okumé eIken.. cn
beukenhout) bedroeg in 1919 pl.m. 250.000 mS. Ook hier is m.i. 'een
sc·ha,tting van verbruik..o;;toeoname over de laatste 10 jaoren tot pLm.
300.000 mS wel gewettigd. Opgemerkt zij, dat de produCten van deze
bedrijven bestaan ·uit hoQten buizen. deUTcn, ramen e.d., tafel's. stoelen,
triplex~platen, ·kisten (ook :Sigar-en·lclsten), krattcn. iadders, 'Speelgoed e.a.
prooucten.
,
.
Voor de overige houtvcl'bruikende industrieën' (b.v. ~uciferfabrieken.
klompenma'lrerijen, ·kuiperijen, jaloezie.. -en~ rolluikenfabriC'ken, borstel,.
fabrieken, clichéfabrieken, kofferfabrleken, -lij5tenfabrieken. carosserieM en
r,ijtuigfabrieken, schoenmakeriJen. machinefabrieken, enz.) laat bet houtgebrUik zich aan de hand van meergenoemde statistieken op 380.000 mS
begrooten.
Een belangrijke hoeveelheid hout gebruiken d~ klompenmakerijen ..

.,
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Hierover verschaffen de 'statistieken geen .gegevens, daar het .meerendeels
huisnijverheid betreft en slechts enkele fabdeken. De uitvoer van 'populrie~
renhout (met hoepels -van wilg. 'Cle eenige houtsoort, waarvan i'lanzlenHjk
meer wordt 'Uitgevoerd cl.aD ingevoerd) steeg. -van. 1923 tot 1927 van
p1.m. 2.000 ro 3 tot 80.000 "ms, waardoor de vrees is ontstaan voor ecn
tekort aan hout voor de klompenindustrie hier te lande. Het is. in verband
met een -gIobale opname rvan het aantal populieren in ons land, WaaI'w
schijnlijk, dat jaarlijks voor gebruik in Nederland ,pl.m. 80.000 roS popu~
lierenhout bepoodigd is, waarvan de klompenmakerijen wel bet leeuwen..
aandeel opcischen.
De m·eerinvoer van ;het paalhouf (o.a. tele{Jl'aaf~ en telefoonpalen, hei..
palen e.d.) bedroeg in 1925 en 1926 resp. 1'1i.ooO ml en 192.000 m3,
Het is wel zeker. dat van deze "hoeveelheid, waarvan .geen onderscheid,ing
in nûa'Id... en loofhout is ûang€ geven, ~en 'JToot -qedeelte- »ls timmcrhoc.t
in :het bouwbedrijf en industrieën wordt -verwerkt.
De hoeveelheid hout, die door het bouwbedrijf wcxrdt .gebruikt en die
zeer groot is. laat zich moeilijk hegrooten. SLijkens verkregen inlichtingen
van het ,Centraal Bureau voor de Statistiek. zijn Ut de Jaren 1926 en
1927 resp. 48.833 en 50.246 woningen gebouwd. terwijl aan ruim 2.000
woningen door verbouwin-g of vernieuwing verandering Is aangebracht.
Hierin zijn 'niet begrepen de openbare -gehouwen. Hoewel :het zeer çe"
waagd Is om aan de hand van deze ge,gevens de hoeveelheid obenoodigd
hout te begrooten. zoo meen ik .toch. dat de. volgende schatting wel
een aanwijzing kan geveil. Stelt men .bet houtgebruik- per woning op
gemiddeld 25 m3 (meerendee:l.s vuren, voorts grenen, weinig eik, beuk
e.d.), -dan zou in totaal 1.250.000 mS voor dit doel noodig zijn. Zeker
zal een schatting van 25 mS voor eenvoudigt! woningen te hoog zijn:
men -bedenke' echter, dat de openbare ge.bouwen niet in de raming zijn
begrepen en dat de heipalen er wd in' opgenomen zijn'.
Ook over :het houtgebruik voor waterstaatswerken (sluisbouw. beschoeiing-en Jangs 'kanalen, zeeweringen ~nz.• ~ruggenbouw e.d.) staan:mij
geen -gegevens ter beschikking. Hetzelfde 18 het geval m-ct het houtgehruik
in den landbou.w (rijshout. boonenstaken. klaveITuiters. heiningpalen
om weilanden e.d.). Laatstgenoemd houtgebruik omvat tevens nog, het
hout, dat landbouwers' gebruiken voor het timmeren van schuren. loodsen
e.d.. waarvoor de daksparren en zwaarder hout voo[; de posten dienst
doen.
Tenslotte wordt aan brandhout nog een vrl} aanzienlijk kwantum' hout
gehruikt. Ik zou dit niet afzonderlijk will"en :beschouwen. aangezien 'het
me-erendeels verkregen zal worden ouit afva. van de reeds ge:noemdre
houtverbruikencle 'Q"roepen en, uit het hout, dat door den landbouw wordt
opg<ëischt.
W'aa4 nu het houtgebruik van: de iJI"oepen. waarover mE:.e'r of ..mindetr
voll:e&ige .gegevens ter be$cb.ikkinQ staan. vrij: nauwkeurig kan' worden
benaderd (3.000.000 m~), en het totale houtverbruik in Nederland eveneens ongeveer bekend is (4.000.000 mS,. zal de jaarlijksche houtbehoefte
voor waterstaatswerken en landbouw, alsmede het brandhout en der:gelijke,
op ongeveer 1.000.000 m3 moeten worden begroot.
oDe totale wäarde van het jaarlijks in- N-ederland gc:bruikte hout is te
schatten. op pI·.m. 1-40 millioen gulden. Blijkens de statistieken hedra<l9t
de waaroe van' den meerinvocr aan hout ?Dgeveer 120 mHlioen gulden.'
dJ. pl.m. 20 % of 1/5 ,.gedeelte van het tota-le invoersaldo van ruJe 'Q"oe..
deren. Laatstgcn~de dJfers illustreeren wel dUidelijk weJ.k een belangrijk
ODdenkcl het hout .In onze samenleving vormt. 'De invoer geschiedt in
hoofdzaak iIlÎt het Noorden en Oosten van Europa e~n Amerika (Finland,
Zweden, Duitschland. Europeesch Rusland, ·LeHand, Tsjecho-Slowakye),
terw:ijl fijne 1,loutsoorten meest uit Indië, F:ransch West..Alrikao en Amerika
worden, ingevoerd.
Het vervangen van hout door andere stoffen en het zuiniger gebruik
van hout heeft in: meero:ere ~aDden het '9ebr-uik beln'V'loed. Door vermi~
d-e-ring' der voorraden, waardoor de prijzen stiJgen. wordt een z.uiniger
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houtgebruilt ia de hand --gewerkt. Dit gebruik bedraagt in lndustrie-funden
in West~Europa pl.m;. 0.75' 'rol. 'per' hoofd -van bevolking. In Nederland "
bedraagt' het, 'oyereenkomstig' vorenstaande gegevens; 0.5 mS, .. in ,houtrijke
landen is het grooter,'-b.v.· Finland pl.m. 8 m~. Zweden; en Noorwegen ..
3.5 m:( . In Canadal waar nog .. groote houtvoorraden zijn. is' dit cijfer
pl.ni." 8 m.3, terwijl in de' Ve_reenigde Staten van. Noord..Amerika, met
qeléidelijk ;k}'einer wordende voorraden- en,: veel industrie; thans. ,ongevee:'l' :.
. 7 ni3 -wordt 'bereikt Van' -vermindering van· houtgebruik valt nog niet
veel .te ·bemerken, al Ishetmoqclljk, dat de toename, zooals die m d •
. lamste halve eeuw Viél waar te nemen, .geen stand houdt . .
Zoo was de ogebruik.stoenamre in industrie..landen in -West...Europa
ongeveer l5 % per" jaar. nctgecen een verdubbeling in gebruik in onge.veer 50 jaren zou beteekenen. Het is m.i. te, v.erwachten. da.t .een ver..
schuivin-g dn het hóutgemuik za) plaa,ts hebben, waarbij .het .gebruik
voor' sommige doe-leindren yerminder,t" doch· voor andere weer toeneemt.
IJzer en beton zriUell het' zware :bouwbout ten deele kunnen vervangen.
doch de 'geweldige behoefte aan pa'pier zal, een steeds toenemende vraag
naar' 'papierhout ten' .gevolge hebben., Voor mijooout en dwarsliggers
zagen wij "reeds, da,t Voorloopig niet op -een wrminderde vraaR mag
worden gerekend; wet' is het te VNWachten, dat ,paalhout voor telegraaf...
en .telefoongereidingen, in vernand met den aan1eg van ondergrondsche
geleidingen, een minder ,groot kwantum benqod~4Jd- za! zijo. dan ..il! 'V'f!'~
band met de uitbreiding der netten zou mogen word-en verwacht.
In de 1aatsre "jar.en tTederi een tweetab nieuwe wij-zen van houtgebrut:k
op den voorgrond, die -zich tot belangrijke industrieën. zullen kunnen ont~
wilçkeIen en' vo'or Ned,erland· niet zonder beteekenis zijn. omdat het hout.
dat d'ilarvoor gebruikt kan worden. in Nederlandsc:ht':: bosschen Is te vin ..
den. Ik bedoel hiermede in de eerste, plaats het gebruik van hout (of
houtSKool·) voor het ,drij.ven van motoren, ter vervanging- van benzine.
In F.ra~ijk -en J3c.lgië zIjn hierover ondcJTLoekingen gedaan en reeds zeer
bevr~ig-ende' resultaten bereikt. Om een denkbeeld te geven van- hetgeen
hier mogelijk is,' zij vermeld. dat proeven hebben aangetoond. dat 20 kg
houtskool - ongeveer gelijk staat met 15 I benzine. Indien de verdere
onderzoekin-gen leeren, dat dit sySteem practisch bruikbaar is. zal: hierin
misschien een zeer belangrijke -afzetmogclijkheid' voor kleinere' hout,
sorteeringen zijn gelegen, die de rentabiliteit van onze bosschen slechts
ten goede ;kan komen.
Vooorts zal de hydrolyse van hout tot veevoeder, bI} Qeblek~n bruik..
baarheid. een nieuwe vraag naar bout met zich mede blengen. Het is n.t
mogelijk om droOg: hout v~r 60 à 70 % -in vert~rbare koolhydraten (dieals veevoeder gebruikt kunnen word'en) om te zetten. Eenige maanden
gel'eden is -in &ideJ-.berg-' een N.V·. opgeridht.- die de:.:e hydTOLy.se zal
toepàssen .. In,' deze maatschappij zIjn: ook Nederlandsche &langen - ver-,
tegen'woorcUgd. Of <;Jeu hydrolyse, die :boschbouw. industrie en' -landbouw
tn nauw 'contact' brengt.- 'van veel- beteekenis waNt. w de ervann9
moeten leercn. Ik acht ::hèt 'systeem'. ook voor Nederla.nd, alle aandacht
waard.'
,
Zooals Wil zagen,' wordt :het door de industrie berioodigde· hout VOO?
het 'oV'ergroote gedeeIte Uit :het buitenland, betrokken en-,wel' omdat rNeder. ,land te weinig bosch heeft.
!
Volgens de statistlêken van -de' Directie Van den Landbouw '-bedraagt
de totale, oppervlakte "bosch (beStaand~ uit- naaldhout. opgaand -loofhout.
hakhout cn griende'n) '10' Nederland ongeveer 250.000. ha. d.I.' -7.5 % '
van de -totale landsoppervlakte. VergeIeken met an~re {andèn. is dit een
zeer 'gering percentage. Van d-l!,landen in Europa, heeft slechts Engeland'
eert~ 'nog -~a~r bebosschin9sproc~t,"~n.'I:" 4.3";, Duitschland;' heeft'-:24 %; ,~
België 18 % én Zweden 54<% ·bosCh. N~1and, md zijn diclitebevolldng· ••
en -vele 9l'oriden ,die bij uitstek 'voor -cleo"4andbouw geschiIët, zijn... is door -, ,.ziJn'; vlakke' 'li-ggiIl{J misschien: wèl van nature,' doch niet· door z.ijn:. hê- .
wonoers. bestemd 0Il1, 'tot -,de' Iboschrijke landen -te beliooren. Toch is. '
gezi.cn dc- nog -qroote oppervlakte' woeste gron~n. een ,aanzienlijke oosc,h:. '~
uitbtclding ;mogcliJk, zonder "daaedoor - ook· m~ar in·' lief: minst' andere ',,:,
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economische of ethische -&.langen :in den weg .te staan: 'Van, de woeste
gronden toCh. die Blijkens Jaatstgen,oemd,e statistjeJc ongeveer 430.000 ,pa
beslaan•. zal,' ruw -geschat, . 200.000· ,ha, uitsluiten,d voor ~ebossching in_,
aanmer·king' kunnen- komen .. De lange. tJjd".qie. noçd,ig is voordat u!t een.
bebossching werkhout.,kan~ worden geoog~., dringt ~pt spoe~·. waar!oe qok
versnipperin-g!'van' de complexen,·'Woeste Qrooden dÇl.oi ver~preide. ont.. "
ginningen' aanspoort; ,Voor èen goed _:beheerd bO$.~hcomplexi': toch i.!i liet.
een v-ereischte. 'dat dc",oppervlakte :niet -,te klein ,is en de:re een aaneen....
gesloten -geheel, vormt~ ,aet doet V"I'eemd aan,. dat in on.'>' dicht bevolkte
land nog een zoo· -groote oppervlakte wo~st. ligt. ,~erwijl aUerwege, _op .'
. lJltbreidi:n:g van cultuurgrond wordt aangedrongen J.
.
Bezien wJ} het verloop van de bosohoppcrvlaktc, sintJs 1900, dan blijkt.
dat het bosch areaal van ongeveer 250.000 ha çpklom tot ongeveer
261.000 ha in 1911. om daarna weer geleidelijk te dalen tot ruim
249.000 ha. Er valt dus achteruitgang in plaats, van vooruitga,ng waar
te nemen. niettegenstaande sinds 1900 ruim 34.000,' ha .bosch werd .a~n~
gclegd" waarvan van' Staatswege {door het Staa~SC:hbeili.eer en doOr
Gemeenten e.d. met Staatshulp) bijna 14.oo0':ha, en door parti,cuUeren
ruim 20.000 ha. Het groote ver1ies moet worden gezocht in het vellen
van bosschen. waarvan de grond voor ,landbouwdoeleinden wordt: ge ...
bruikt of woest blijft -liggen.'
,i'
' . ,. '.
.'
.
Beha·lw door bet tckort aan· !bosch, dus aan :hOJltvoonraad..is invoer van
hout in Nederland noodig. omdat de industrie vele,:houtsOorteI;l 9.ebruikt•.
die niet in onze bosschen voorkomen. terwijl -bçwendiE;n kwaliteit en af;meti,ng -van de soorten. die wè~ in onze bosscheJl . .groeien, nil!t, steed:s .
aan de gestelde eischen voldoen. Het behoort tot, de taak van d,en bosch· _
bouwer om :hierin zooveel mogelijk verbetering te brengen, en; naar ver..
wacht mag worden, za}- dit ook mogelijk zijn.
,.. . . . '
,'.
1,. Dikwijls heeft de meenin9, cta"t,1n- Nederland het· hout dat men .zoekt
ciet is 'te vinden, ertoe qe-Ield het beooodigde uit het buitenland! te be..
trekken, zonder dat :het Nederlandsche bosch· .een kans ,krijgt I In de
oorlogsjaren is rn-eerdere malen gebleken, dat hout-gebrufkers, die in Ne.. .
derland het henoodigde moesten zoeken, verbaasd ,waren over de goede
hoedanigheden van het hout. Behalve inlandsch grenen, vure.D, ~ken en .
beu::en.' waarvan- de ·kwaliteit dq~r boschbouwkundi,ge maatregelen in
de toekomst zal ,kunnen verbeteren, zal. zonder al te ;groot optinti~e.".
aan de komendoe .geslachten ,zeer bruikbaar dou-gJas.. en ·larik$:hout ,tN,
beschikking 'kurmen V{orden .gesteld.
" "" .. "
..
De welvaart in Nederland kan -er slecht.!! mee gediend zijn. lOdien
onze \bosschen een zoo groot mogelijk gedeelte -van de nout:behoefte kun~
nen leveren; de afhankelijkheid: van het buitenl~nd· zfll: alsdan niet Ql'OOter
behoeven te zijn dan strikt noodig is. Wij zagen 're~. bij, de: ~schou..
wingen over bet mijnhout. dat tI} tijden, waa'~ de hout,invoer zeer ·pe ..
peflkt is, of çeheel stopgezet wordt. een 'zoo ,groot mogelii'ke ,eigen
voorraad een vereischte is. Dit;. wordt door V'el~ landen, ing-ezien; Zoo
heeft - om een enkel voo-rbeeId te noemen _ Engeland'.' dat zeer sterk
het gebrek aan hout tijdens den wereldoorlog ondervond, lÎn 1919 beslo.ten' om in 80 jaar ruiin 700.000 ha· bosch aan',. te leggen. Men 'rekent
in d. ,eerste'IO-jarige periode, dus van 1919-1929,ptm•• 30.000 ha
gereed .te krijgen.
' .> '
.'
Daarnaast"Js,het. iri ver,band· met de, snelile verminderi1l9 van de -hout..
voonrad:en ~over', .de ,gehc-c1e- wereld. een .gebiedende <Cisch, , om den hout·
voorraad.in eigen· 'land zoo.lhoog ,mogelijk op' te,.v~ren. In 1900 voorw
spelde Mélard. ,dat binnen 50 jaren ,'de wereld gebrek aan hout zotlIhebben ->
en waarschuwde,:, ..Nous ·ma,rclions' vers, la ,disette". ,Latere studies ·:val~,.
boschhuJshoudkundtgcn, b.v., Zon en Sparhawk, (Amerika) Storjohann ...
(Zweden),' Fr.aser Stn(y (Engeland); Dr,. M.,Endre,: (DuitSchland),.'
gaven .meer or, minder pessimistische, beschOUWingen, doch~ ·1!it, alle studi~ .'
komt. duideHjk naar voren, dat maatregelen' genomen moeten' woroen om .
in de toekomstngedëkt,te:. zijn. Een van..,deze'maatrege1en. die VOQr Ned-er... ,·.
land: van ·.groot 'b,elang ds. 'en "waarop reed'S ,:w'exd gewe:z;en, Is een, doelmatigé bebossching van·de "daaTvoor,'\ln "aanm-erlcing- 'komende woe-ste
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yronden.

•Bovendien

is lret Doodig: om: zorg te dragen. dat de aan.wezige

boséhopperv~akte -behouden blijft en oordeelkundig. wordt beh<!etd.

.
Helaas 'wordt in Nederland nog steeds niet voldoende i?gezi.en. dat
een zoo groat mogelijke boschoppervlakte een eisen is voör een gezond
economisch 1even. Er is lÎIt Nederland een .groote achterstand :in- te
\lalen, hetgeen in 'hoofdzaak -van StaatsWege zal ,moeten geschieden. lm...
mers, doordat het bosch meer aan -een menschenleefliijd bêboeft om werk~
hout .te leveren. is de Staat. wel in· de eerste 'Plaats als boschbeheerder
aan.gewe~n. De schommeling .in· de particuliere vermogens maakt. dat
een blijvend particulier hoschbezit tot. de uitzonderingen :zal. benooren.
Behalve de Staat zul·Ien ook. misschien in iets mindere mate. de gemeenten
en ander 'Publiekrechtelijke lichamen een waarborg "Kunnen zijn voor
een goed en duurzaam boschbezIt, waarvan de gemeenschap op dçn
duur het meeste voordeel heeft. 1)
Uit de 'beschouwingen over de Ïloutbehoefte van d.e yerschHlende :houtverwerkende industrieën en vaD' de bedrij'fsgroepen die, veel hout gebruiken.
is .gebleken, dat het ;hout een absoluut onmIsbare 91'ondstof is., Niet a:JIeen
deze bedrijfsgroepen, doch alle andere takken van nljv.erh~dd· en bovendien
de 'handel en bet verkeerswezen, de landbouw en de tuinbouw, zij ziJn!
alk in -meer of mindere mate afhankelijk van· de .voorziening van ·hout.
Men is zich hiervano ten volle bewust geworden, toen tijdiCns rl'en wereld:..
oorlO{J vele landen met .betrekking tot de houtvoorzi'cning- in· moeilijkheden
geraakten, terwijl de meer bf>trouwbare studies der laatste Jaren 'lver
llOutge-bruik en houtvoorraad Van, de oeheele wereld aantoonen, dat bij.
den tegenwoordigen çatl1;l van zaken de voorraden bedenkelijk beçinnen
te slinken. ,Het lnstitut International d' Agrlculture. te -Rome za}, aan de.
hand van de besliSSingen, .genomen op het Internationaal Boschbouw~
congres aldaar van 1926. statistische gegevens over houtgebru~ en hout..
'Qroductie -verzamd~n . .voor Nederland. ,dat meer dan 85,% van het be..
noodigd:e hout 'moet :invoeren. :Is dit vraagstuk van_ het grootste belang.
BIk beschaafd- ~and is 'Cr thans op uit om zijn: boschoppervlakte door
bebossching, van Woeste llrond1!n, te vE:rmeerdnen en het behl.'tt van de
bestaande -bosschen in bet~re banen te leiden. Ik noemde reeds hetgeen
Engeland thans doet en zou dat nog met meero~re andere voorbeelden zooals Frankrijk en Spanje - kunnen -aanvullen. Ned'Cr-land', dat ,een der
-" boscharmste .landen van de wereldl is en nog over: -een groote orpeq-v/akte
woeste -gronden beschikt, die fcitdijk uitsluitend: -geschikt ziJn' voor ·be..
bosschin.g, mag hier ruP.t achterblijven. Het js onze plicht, ons 4.igen belang,.
om hieraan kra.chtdadi9 mede te werken.
Van de gelden, daarvoor ,thans ,uit9egeven, .tullen onze !dnderen en
kindskinderen de rente oogsten. Een !Tente die misschien in baar .geld
niet hoog za,} zljn. maar. die doe welvaart van· .ons volk, zoowel in' mate ..
rieden als in qcestelij-ken zin, aanzienHj-k zal verhoogen.
I
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