P. J. W. Hinssen De Dorschkamp

De prijs van het bos, een reactie
Reactie op: L. H. Klaassen "De economische betekenis van
houtproduktie; de prijs van het bos"
In het NBT nr. 4 van dit jaar
houdt dhr. Klaassen een
pleidooi voor een andere
economische norm ter
waardering van bos dan de
door de houtmarkt
gedicteerde houtprijs.
Enerzijds omdat bos een
permanente bron van de
grondstof hout kan zijn en
anderzijds omdat het buiten
de grondstof hout tal van
andere maatschappelijke
waardevolle eigenschappen
heeft. Ofschoon ik deze
mening geheel onderschrijf,
meen ik dat de argumenten
van dhr. Klaassen enkele
belangrijke hiaten vertonen.
Dit samen met het feit dat de
"prijs van het (Nederlandse)
bos" de komende jaren een
belangrijk item in het
bosbedrijfseconomische
onderzoek van De
~Dorschkampis, heeft mij erto
gebracht om deze reactie op
zijn artikel te schrijven.
Segmenten in de markt voor
bos en hout
De hiaten in het genoemde artikel
worden voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de auteur onvoldoende stil staat bij de inhoud van de
begrippen "bos", "prijs" en "houtproduktie", alsmede bij hun relatie met
het marktsegment waar ze betrekking
op hebben. Een marktsegment is een
in tijd en plaats afgebakend deel van
bijvoorbeeld de houtmarkt, maar ook
van bijvoorbeeld de "markt" voor
maatschappelijke functies van bos. In
zijn artikel onderscheidt Klaassenrninstens drie marktsegmenten, namelijk
die voor brandhout in ontwikkelings-

ia

brandhout in ontwikkelingslanden; hoe het niet moet.

landen, die voor industrieel rondhout
in de westerse wereld en die voor de
maatschappelijke functies van bos in
Nederland. De stelling dat bos meer is
dan hout alleen gaat in alle gevallen
op, maar het prijsmechanisme, de
subsitutie,de rentabiliteit,de vermeerderbaarheid en de zelfvoorziening
vragen in elk segment om een eigen
benadering. Mede doordat hij aan dit
probleem voorbij is gegaan, blijven de
economische betekenis van houtproduktie en de prijs van het bos ook na
het lezen van het artikel nog vage begrippen.
In deze reactie zal ik eerst aangeven
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wat onder bos, prijs en houtproduktie
in de drie behandelde marktsegmenten mijns inziens moet worden verstaan. Vervolgens zal ik proberen aan
te geven waarom het betoog van
Klaassen op verschillende plaatsen
mank gaat. Dit gebeurt aan de hand
van de begrippen "prijsmechanisme",
"substitutie", "rentabiliteit" en "vermeerderbaar", teneinde aan te sluiten
bij de terminologie van Klaassen. Als
afsluiting zal ik enige suggesties geven voor een economische waarderingsnorm voor bos, waarmee de economische betekenis van houtproduktie en de "prijs van het bos" in de drie

onderscheiden situaties kan worden
vastgesteld.

De begrippen bos, prijs en
houtproduktie
Bos
Onder bos verstaat Klaassen in eerste
instantie het bos in ontwikkelingslanden, met name het tropisch regenwoud, dat vooral ten onder dreigt te
gaan aan de. steeds groeiende behoefte van de bevolking aan landbouwgrond en brandhout. Vervolgens
gaat het over de bosgebieden waar
commerciele houtteelt plaatsvindt ten
behoeve van industriële toepassingen. In het laatste stuk gaat het over
hef Nederlandse bos.

Prijs
Het begrip "prijs van het bos" wordt nu het bosverschillendebetekenissen
blijkt te hebben - natuurlijk ook een
stuk vager. Men kan zich voorstellen
dat de prijs van tropisch bos een andere is dan die van bossen waar commerciële houtteelt plaatsvindt. De prijs
van bos in Nederland is weer een andere, vanwege het grote nationale belang dat eraan wordt gehecht.
Maar afgezien daarvan is het onduidelijk wat er met de prijs van het bos
bedoeld wordt. Letterlijk is het "wat
iemand moet betalen om iets te krijgen". Maar waar wordt die prijs door
bepaald? Zijn het dan de jaarlijkse
kosten van instandhouding (een soort
voorraadkosten), zijn het de (her)bebossingskosten, is het de verwervingsprijs van een stuk bestaand bos
of zijn het de gederfde opbrengsten
van alternatieve aanwending van een
stuk bosgrond? Voor het artikel van
Klaassen zijn dit misschien detailvragen, maar ze zijn wel bepalend voor
de hoogte van wat de prijs van het bos
wordt genoemd.
~

Tenslotte valt het op dat in het artikel
steeds over de prijs van het hout, en
niet over de prijs van het bos wordt
gesproken terwijl de titel dit laatste
suggereert. Dit lijken mij toch twee wezenlijk verschillende zaken.

Houtproduktie
De produktie van hout wordt meestal
in m3of vergelijkbare eenheden uitgedrukt, maar kent daarnaast nog een
andere dimensie, namelijk de aanwendingsmogelijkheden. Grofweg
kan onderscheid gemaakt worden
tussen industrieel rondhout en brandhout, hetgeen Klaassen ook doet.
Deze beide categorieën kennen in de
wereld een geheel andere problematiek, zowel wat betreft de vraag ernaar
en het aanbod ervan alsook de prijsvorming en de hernieuwbaarheid.

Bos in ontwikkelingslanden
Vermeerderbaar
De paragraaf "hout als energiegrondstof" betreft het probleem van
de ontbossing in ontwikkelingslanden
als gevolg van de winning van brandhout en de omvorming tot landbouwgrond. Deze vorm van bosexploitatie is
aan te duiden als houiwinning, dat wil
zeggen een eenmalige onttrekking
van hout zonder voorzieningen die de
continuïteit van de houtproduktie (dus
bijgroei) waarborgen. Dit in tegenstelling tot bosexploitatie door middel van
bosbouw of houtteelt,waarbij met herbebossing de duurzaamheid wel nagestreefd wordt.
Als Klaassenderhalve zegt dat "uit een
vermeerderbare grondstof een nietvermeerderbare grondstof wordt gemaakt", dan bedoelt hij daar waarschijnlijk mee dat er houtwinning
(grondstof hout niet vermeerderbaar)
en geen bosbouw (grondstof hout wel
vermeerderbaar) plaatsvindt.

Prijsmechanisme
De prijs is een reflectie van de relatieve schaarstevan een goed. Doordat
schaarste gebonden is aan tijd en locatie, is de prijs dat ook. Klaassen benadrukt dit in zijn paragraaf "de rol van
het prijsmechanisme". Vraag en aanbod van energiehout - en simultaan
naar landbouwgrond - vindt vooral in
ontwikkelingslanden plaats (zie tabel
1).Omdat in de (sub)tropischelanden
de verbruikers van (brand)houtin hun
naaste omgeving en op dit moment
geen schaarste ervaren, is de impliNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1990
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ciete prijs van hout daar laag. Individuele gebruikers nemen gewoon een
stuk bos in gebruik. Het maximale nut
van een individuele verbruiker wordt
verkregen als hij niet voor herbebossing hoeft te zorgen, hetgeen dan ook
niet gebeurt. Vaak heeft hij er overigens niet eens de middelen voor.
Omdat hout en grond een eerste levensbehoefte van de locale bevolking
zijn, zal de vraag tamelijk inelastisch
zijn en derhalve niet of nauwelijks afnemen bij een hogere prijs. Die hogere prijs bestaat in veel gevallen uit
hogere inspanning om de vereiste
hoeveelheden te verzamelen, en is
niet direct in geld uitgedrukt. De inelasticiteit wordt mede veroorzaakt
doordat subsituten, te weten alternatieve energie en voedselbronnen, voor
de desbetreffende bevolkingsgroepen onbetaalbaar zijn. Een (te) hoge
prijs van brandhout zou derhalve de
bevolking onder het bestaansminimum brengen. De locale bevolking
heeft geen alternatief dan te handelen
zoals zij nu doet. De zorg voor de
eerste levensbehoeften laat geen
ruimte voor investeringen in een duurzamere vorm van landgebruik.
Alleen door van buitenaf alternatieven
te verschaffen (inde vorm van scholing
en middelenom de investeringsfasete
overbruggen) kan de bevolking uit
deze vicieuze cirkel geraken. Dus
slechts als de door Klaassen genoemde "maatschappelijke" prijs op
deze manier wordt betaald, zal het gewenste effect - handhaving van het
bosareaal - bereikt worden.

Bossen in geïndustrialiseerde
landen
De paragraaf "maatschappelijke prijsvorming" van Klaassens artikel draait
om de behoefte van de houtverwerkende industrie aan industrieel rondhout. Hierin wordt voor een belangrijk
deel voorzien door de commerciële
houtteelt in bossen in geïndustrialiseerde landen. Ontwikkelingslanden
produceren minder dan een kwart van
alle hout voor industriële toepassingen, zie tabel 1.

bewerkstelligd worden in de vorm van
prijssubsidie, die een soort "garantieprijs" voor de houtteler inhoudt. Dit is
onder andere door Hinssen en Stolp
(1989) voor populiereteelt in Nederland beargumenteerd.
Voor een rendabele commerciële
houtteelt op duurzame basis in de
daarvoor geschikte bosgebieden is
echter geen grote prijsstijging nodig.
Onder geschikt versta ik gebieden
waar op grote schaal met rationele
methoden en bij lage grondkosten geproduceerd kan worden, hetgeen in
grote delen van de VS, Canada, Scandinavië en de USSR het geval is. Voorwaarde is wel dat de oneigenlijke concurrentie van houtwinning (houtoogst
zonder herbebossing) een halt wordt
toegeroepen.

ib

commerciële grootschalige houtteelt.

De industriële verbruikers zien grotendeels wel het nut van de hernieuwbaarheid door herbebossing en hebben - al dan niet gesteund door de
overheid - ook de middelen om deze
te doen plaatsvinden. Vooral waar het
om zuiver commerciële houtproduktie
op grote schaal gaat, zijn dergelijke
investeringen vaak zelfs rendabel
door de lage produktiekosten. Men
kan ervan uitgaan dat de grondstof industrieel rondhout in geindustrialiseerde landen (zie tabel 1) grotendeels vermeerderbaar is.
Substitutie
In de paragraaf "maatschappelijke

prijsvorming" stelt Klaassen dat het in
rekening brengen van een (hoge)
"maatschappelijke prijs" voor hout op
grote schaal zal leiden tot substitutie
van hout door andere grondstoffen.
Vooropgesteld mag worden dat dit alleen opgaat voor industrieel houtverbruik omdat voor brandhout in de
derde wereld - zoals hiervoor reeds
beargumenteerd - geen voor de verbruiker betaalbaar substituut voorhanden is.
Een maatschappelijke prijs hoeft echter niet noodzakelijk tot een hogere
kostprijs van grondstof voor de verwerkende industrie te leiden. Zij kan

Tabel 1 De produktie van rondhout (rnilj. rn3) in de wereld volgens FAO
(1987).
geindustr. landen
ontwikkelingslanden
wereld

totaal

brandhout

industr. rondhout

1533
1819
3352

275
1444
1719

1258
375
1633
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Op termijn valt zelfs te verwachten dat
de mogelijke substituten uit de markt
geprijsd worden, doordat ze veelal
met behulp van uitputbare grondstoffen geproduceerd worden. Afgezien
van prijsstijging door optredende
schaarste zullen waarschijnlijk al in
een eerder stadium milieuheffingen
op dergelijke substituten een prijsverhogend effect hebben.

Bossen in Nederland
In zijn laatste paragraaf "Het bos en
het hout" gaat Klaassen in op de specifieke problemen rond houtproduktie
in Nederlandse bossen. Hij beargumenteert dat juist de niet substitueerbare maatschappelijke functies de belangrijkste reden zijn waarom er bos in
Nederland gehandhaafd blijft; er is in
Nederland nauwelijks rendabele
houtteelt in bedrijfseconomische zin
mogelijk. Met andere woorden: een
ondernemer in de houtteelt zonder
eigen kapitaal gaat in Nederland onherroepelijk failliet. Dit is op zich geen
ramp. Tenslotte is ook wijn geen
schaars produkt in Nederland, terwijl
wijnbouw in Nederland niet rendabel
is. Wat Klaassen wellicht impliciet veronderstelde, maar niet in zijn tekst tot
uitdrukking bracht is het economische
principe dat een produkt op die plek
gemaakt wordt, waar dat het meest
efficiënt kan. Een "natuurlijke" interna-

tionale specialisatie in de houtteelt is
daarom realistischer dan een krampachtige verhoging van de zelfvoorziening. Vele andere bedrijfstakken, zoals
de textiel en de electronica,zijn daarin
voorgegaan. De enige uitzondering
op het voorgaande vormen de onder
de set-aside regeling vallende tijdelijke bebossingen. Maar juist de setaside premie lijkt opvallend veel op
een maatschappelijke prijs, namelijk
voor de reductie van landbouwoverschotten.
Toch zijn er in Nederland vele publieke en particuliere boseigenaren
die er in slagen hun bosbezit in stand
te houden. Het is mogelijk dat door
individuele omstandigheden bosbezit
toch bedrijfseconomisch aantrekkelijk
is, bijvoorbeelddoor belastingvoordelen. Aannemelijker is echter dat eigenaars bereid zijn in bedrijfseconomische zin een verlies te nemen in ruil
voor een of ander nut dat zij aan het
bosbezit ontlenen. Het is echter onbekend hoever deze bereidheid strekt,
en het is juist van déze bereidheid dat
de maatschappelijke waarde van het
Nederlandse bos momenteel afhankelijk is. De langzame maar gestage
afname van het bosareaal in particulier
eigendom moge een teken aan de
wand zijn dat wellicht de grens voor
een aantal van hen is bereikt. Terecht
merkt Klaassen op dat het dan de taak
van de overheid is om de maatschappelijke functies van het bos veilig te
stellen.

ic

multifunctioneel bos in Nederland.

De prijs van het bos opnieuw
bezien

ting van de grondstof gedurende enkele decennia. Om de waarde van het
bos op langere termijn recht te doen is
een andere economische waarderingsnorm voor bos noodzakelijk. In
deze paragraaf zal ik enige aanzetten
daartoe proberen te geven. Parallel
aan de drie onderscheiden marktsegmenten dient de prijs van het bos op
drie verschillende manieren te worden benaderd. Het gaat dus om
a Bossen die voorzien in energiehout en landbouwgrond in ontwikkelingslanden;
b Bossen die voorzien in maatschappelijke functies, waarbij onderscheid is tussen de maatschappelijke
functies op wereldschaal en op nationale schaal (in Nederland);
c Bossen waarin industrieel rondhout op commerciële basis wordt geteeld.

In zijn artikel benadrukt Klaassen terecht dat de huidige houtprijzen de
maatschappelijkewaarde van bos niet
voldoende reflecteren, noch op wereldschaal, noch binnen de Nederlandse grenzen. Hij verklaart dit uit het
feit dat in vrije markteconomie de prijzen altijd de relatieve schaarste weergeven, dat wil zeggen de schaarste op
korte termijn binnen een zeker afzetgebied. Dit geldt niet alleen voor hout.
Illustratief is bijvoorbeeld de oliemarkt,
waar een tijdelijk tekort door bijvoorbeeld een boycot grotere prijsveranderingen teweegbrengt dan de uitput-

a Bossen voor brandhout
De maatschappelijke prijs van deze
bossen is de prijs die moet worden
betaald om de voor het bos desastreuze houtwinning om te zetten in
houtteelt of bosbouw. Deze prijs bestaat uit de kosten voor opleiding van
de locale bevolking in een geschikte
vorm van houtteelt,het verschaffen van
de benodigde materialen en het voorzien in de eerste levensbehoeftengedurende de investeringsfase, als de
herbebossing nog niks oplevert. De
overbruggingshulp bij deze omzetting
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kan alleen door westerse landen worden betaald.
b Bossen en maatschappelijke
functies
Maatschappelijke functies kunnen
een locaal of nationaal karakter hebben, zoals houtproduktie,recreatie en
bescherming tegen erosie, maar ook
een internationaal of mondiaal karakter, zoals reservoirfunctie voor planteen diersoorten. De maatschappelijke
prijs van de bossen met maatschappelijke functies is de prijs die moet
worden betaald om het bos (dus de
voorraad) duurzaam in stand te houden. De prijs dient te worden betaald
door de samenleving die profiteert van
de desbetreffende functies, i.c. de
overheid die deze samenleving representeert. In het geval van grensoverschrijdend belang (denk aan tropische regenwouden) kan dit
praktische problemen opleveren.
Nevenstaand figuur illustreert waarom
in dit geval de voorraad en niet de
produktieeen (maatschappelijke)prijs
zou moeten krijgen.
Bij houtwinning (dus roofbouw) daalt
de voorraad maar stijgt de prijs niet
zolang het einde van de voorraad niet
in zicht is doordat de produktie met
weinig extra kosten op peil kan blijven.
De maatschappelijke waarde van het
bos daalt echter ongeveer evenredig
met het areaal. Pas op het laatste moment zal de marktprijs voor hout om-

hoogschieten, maar dit brengt het verloren gegane bos niet meer terug,
evenmin als de daaraan ontleende
maatschappelijke waarden, die nauwelijks of niet substitueerbaar zijn.
Slechts langs een zeer langdurig en
kostbaar traject kan op den duur een
deel van het verloren gegane worden
teruggewonnen.
c Bossen voor industriehout
In een aantal westerse landen is grootschalige bosbouw of houtteelt ten be-

hoeve van de produktie van industriehout een belangrijke sector in de economie. Doordat dergelijke bossen
vaak een rendabele exploitatie hebben, kan hier de maatschappelijke
prijs van het bos gelijkgesteld worden
aan de marktprijs van rondhout. Deze
prijs waarborgt een duurzame instandhouding onder de voorwaarden
dat de teelt wordt beperkt tot gebieden
waar dit rendabel kan en dat de oneigenlijke concurrentie van houtwinning
moet worden uitgeschakeld.

nale specialisatie optreden. Dit zal ertoe leiden dat in Nederland zeer weinig bos voor uitsluitend houtproduktie
zal overblijven. Door de hoge prijs van
goede grond, de middelmatige aanwas in bestaand bos op vaak marginale grond, en de geringe gelegenheid tot vergaande rationalisatie
(vanwege de multifunctionaliteit) zullen slechts zeer efficiënt beheerde populierebedrijven met hulp van subsidieregelingen (zoals de set-aside)
rendabel kunnen zijn.

i Figuur l De relatie tussen voorraad
bos, marktprijs en maatschappelijke
waarde.

Indien men in deze op houtproduktie
gespecialiseerde bossen het prijsmechanisme laat werken zal internatio-
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Klaassen heeft gelijk als hij zegt dat
een onbegrensd vertrouwen in de
werking van de markteconomie het
wereldbosbezit in gevaar brengt, ter
eerste door de korte tijdshorizon er
ten tweede doordat daarin alleen gelu
een rol speelt. Het is jammer dat aan
de begrippen "economische betekenis van houtproduktie" en "prijs van
het bos" weinig inhoud is gegeven,
waardoor deze waardevolle stelling in
het artikel zo zwak wordt onderbouwd.
Ik hoop dat deze reactie een zinvolle
aanvulling op het pleidooi is geweest.
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