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TOEKOMST VAN BOS EN HOUT
Op 7 juli j.l. nam J. D. van der Harten afscheid als voorzitter van de
Stichting Bos en Hout. Hij was een uitstekend voorzitter die veel voor
de Stichting heeft betekend, vooral ook door de knappe wijze
waarop hij uiteenlopende belangen bij bos en hout wist te bundelen.
Hij is opgevolgd door drs. G. M. V. van Aardenne, Deze hield
tijdens de openbare bestuursvergadering waar de
voorzitterswisseling plaats vond, een interessante en belangrijke
toespraak die wij hierbij in zijn geheel afdrukken.
S.B.H.

De heren Van der Harten (r) en Van Aardenne, resp. gaande en komende voorzi"er van de Stich·
ting Bos en Hout, tijdens de overdracht van het voorzitterschap.

Er is vanmiddag al gesproken over wat er
zich de afgelopen acht jaar rond bos en
hout heeft afgespeeld, ook rond de Stichting Bos en Hout. Het ging om gebeurtenissen die uiteraard niet op zichzelf
stonden maar een uitvloeisel waren van
wat daarvoor heeft plaatsgehad.
Ik wil proberen de lijn door te trekken en
een blik vooruit te werpen, naar wat zou
kunnen gebeuren en naar wat zou
moeten gebeuren.

Eerst echter een korte schets van de
situatie van vandaag:
- Onverminderd geldt: Hout blijft een
van de belangrijkste grondstoffen voor
de mens; het gebruik neemt nog steeds
toe, voor bepaalde produkten en in
bepaalde gebieden zelfs in sterke
mate.
De mens, vooral de welvarende mens
in het algemeen onderkent dat grote
belang echter onvoldoende of nauwe-

lijks, ziet geen relatie tussen houtverbruik en het bos. Dat geeft toenemend
problemen voor de houtproduktie.
- Desondanks groeit in politieke kringen
de erkenning dat houtproduktie in
eigen land van groot belang is voor
zijn toekomstige houtvoorziening. Dit
besef groeit in de EG, groeit in Nederland.
- Geleidelijk wordt namelijk duidelijk,
ook aan regeringen, dat bomen niet de
hemel ingroeien, dat de uitbreiding van
de wereldhoutoogst ergens ophoudt.
Men ziet in dat het wereldbosareaal en
daarmee de wereldhoutvoorraad
afneemt terwijl we steeds meer hout
gaan gebruiken. Men ziet ook dat het
beroep van de ontwikkelingslanden op
het wereldhoutaanbod sterk toeneemt.
Protectie en integratie in belangrijke
houtproduktiegebieden in de wereld
nemen toe, en dat is voor de EG en
ook voor Nederland een reden temeer
zich met de eigen houtproduktie bezig
te houden.
- Het Meerjarenplan Bosbouw verkeert
op dit moment op een tweesprong; we
moeten nu ernst maken met de uitvoering.
- De relatie tussen landbouw en
bosbouw in West-Europa is intrigerender dan ooit en wellicht kan de
bosbouw zich in zijn organisatie hier en
daar aan de landbouw spiegelen.
Over deze punten wil ik het hebben in
mi in bespiegeling over de toekomst van
bos en hout.

Hout is een belangrijke grondstof voor
onze samenleving en zal dat blijven. De
mensheid gebruikt jaarlijks 3 à 3,5 miljard
m 3 hout, waarvan weliswaar de helft
brandhout, maar ook dat is als energiedrager in zekere zin grondstof. De lijst
van produkten die we uit hout maken is
indrukwekkend lang.
Weliswaar is er al lang een proces van
vervanging van hout door andere materialen aan de gang (het omgekeerde
gebeurt eveneens), maar realiteit is dat
het houtverbruik blijft stijgen. En daarbij
moeten we niet vergeten dat een belangrijke potentiële mogeliikheid van hout,
grondstof voor de chemische industrie,
vrijwel nog niet benut wordt.
Het belang van en het gebruik van hout
in het algemeen zal in de toekomst blijven
toenemen. Er zijn weinig deskundigen die
daaraan twijfelen. Toch zou het wel goed
zijn om dit eens wat nader te kwantificeren en vooral om de mogelijkheden
van vervangingsprodukten met hun
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effecten eens goed op een rij te zetten.
Daarbii moeten we ons steeds wel realiseren dat, wil een substantieel deel van
hout door iets anders vervangen moeten
worden, daarvan zeer hoge produkties
moeten kunnen worden gerealiseerd.

De grote betekenis van hout voor onze
samenleving dringt slecht tot de samenleving door, vooral in de meer welvarende
landen. Daaraan zouden ook handel en
industrie weleens wat meer kunnen doen.
Een brede erkenning van de grote betekenis van hout is voor dat bedrijfsleven
geen slechte zaak. Ook de Stichting Bos
en Hout heeft op haar programma staan
haar aktiviteiten in dit opzicht te intensiveren. Wij zullen daarbij in algemene zin
blijven werken, pleitend voor het algemeen belang van hout en niet voor een
specifiek produkt en een specifiek belang.
Waarom is een intensivering van deze
aktiviteiten, niet alleen voor handel en
industrie maar ook voor de bosbouw, van
zo groot belang.
Houtproduktie en houtvoorziening worden
geconfronteerd met het probleem dat de
mensen weinig of geen relatie zien tussen
al die houtprodukten die ze massaal
gebruiken en de boom en het bos. Het
heeft er zeker mee te maken dat vooral
de welvarende, geurbaniseerde mens wel
erg ver van grondstof en grondstofverwerking af leeft. Bij hout komt er nog iets
bij. De mens associeert bos met iets heel
anders dan met grondstof en produktie,
hij associeert het met rust, vrije tijd,
natuur. Op zichzelf is die associatie juist,
maar ze is niet de enige. Zo eenzijdig
betekent het ook dat de mensen de kap
van bomen als een aantasting zien van
voor hen veel duidelijker boswaarden.
Men sluit liever de ogen voor de realiteit
en denkt dat hout dan maar geproduceerd moet worden in bossen die buiten
zijn direkte levenssfeer liggen, het liefst
buiten onze grenzen.
Ik moet constateren dat bosbouw en allen
die bij hout betrokken zijn te weinig
hebben gedaan en dus in de toekomst
veel meer zouden moeten doen om de
mensen iets te leren van wat bosbouw nu
eigenliik is, wat bosbeheer is, ze te laten
zien dat produktief bos mooi kan ziin en
mooi bos produktief, dat er dus sprake is
van multifunctionaliteit, ze ervan te overtuigen dat ze als grote houtgebruikers
moeten accepteren dat dit hout ergens
geproduceerd moet worden en bepaald
niet alleen op grote afstand van de plaats
waar zij leven. Je kunt niet elders de
verantwoordelijkheid leggen voor het
produceren van het hout dat ie hier
gebruikt, zeker niet als je daarnaast (en
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terecht) uiterst bezorgd bent over het
verdwijnen van bos elders!
Public relations voor bosbouw en hout:
Achtergebleven gebieden. De Stichting
Bos en Hout heeft in de laatste paar jaren
zich intensief met deze problematiek
beziggehouden, heeft met enkele vooraanstaande PR-deskundigen een
programma ontwikkeld vanuit de
gedachte dat acceptatie van houtproduktie en houtoogst voor een houtvoorzieningsbeleid uiterst belangrijk is. Wij
hopen dat alle belanghebbende groeperingen, bosbouw, handel en industrie met
ons willen samenwerken om deze PR-aktiviteiten verder van de grond te krijgen.

Een positieve ontwikkeling is dat, als we
naar het beleid van de nationale overheid
kijken, we de laatste tien jaar, niet alleen
in Nederland, een beleid zien groeien dat
bemoedigend is, bemoedigend voor hen
die vinden dat de produktiefunktie van
het bos teveel aan aandacht heeft moeten
inboeten, teveel de sluitpost van bospolitiek, bosbeleid en bosbeheer was
geworden. Het front van belanghebbenden is ook aanzienlijk sterker
geworden. Lang geleden was het zo dat
de politieke discussie over houtproduktie,
als hij al werd gevoerd, alleen door de
bosbouw werd ingegeven. In ons land
begon de papierindustrie 25 jaar geleden
vanuit een heel andere hoek aktiviteiten te
ontwikkelen voor meer produktie. Dat
was de hoek van de houtverwerkende
industrie. Zii deed dat via de in 1965
opgerichte Stichting Industrie-Hout, later
omgebouwd in de Stichting Bos en Hout
met zijn veel bredere basis.
Later begon ook de handel in Nederlands
hout, georganiseerd in de AVIH, meer
aandacht voor bos- en houtproduktiebeleid in Nederland te vragen. Nu werken
in de Stichting Bos en Hout verschillende
industrietakken, Nederlandse houthandel
en importeurs, en de bosbouw samen om
meer accent te geven aan de produktieve
betekenis van bos. Die interesse en ook
pressie vanuit een bredere groep belanghebbenden heeft een duidelijk effekt
gehad op de reakties in het parlement en,
mede daardoor, op het beleid van de
Riiksoverheid. Ik verwacht dat deze
bundeling van krachten verder zal gaan;
een recent voorbeeld is het Platform
Nederlands Hout.
Die ontwikkeling, een grote belangstelling
voor bos uit andere hoek dan de traditionele, zal ongetwijfeld doorgaan en niet
alleen in Nederland maar in de EG als
geheel eveneens. Meer industrietakken
die hun grondstoffenmarkten op langere
termijn verkennen zullen de grote waarde
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van regionale houtproduktie en daarmee
de grote waarde van een goed bosbouwbeleid gaan inzien. Houtvoorzieningsbeleid en houtproduktiebeleid zullen steeds
meer gekoppeld worden.
Als de voortekenen niet bedriegen zal
een nieuwe groep belanghebbenden, een
machtige groep van grondeigenaren zich
georganiseerd met bos gaan bezighouden en dan puur vanuit de economische betekenis daarvan. Ik heb het over
de landbouw. De landbouw en de
bosbouw. Sinds eeuwen geen vreemden
voor elkaar, afhankelijk van plaats en tijd
soms samengaand, soms vijandig. In veel
streken in de wereld heeft landbouw zich
kunnen ontwikkelen dankzij het opruimen
van bos maar op veel plaatsen is het bos
ook een leverancier geweest van branden bouwhout aan de boer. Het boerebos
is in veel landen een begrip. Dat zelfvoorzieningsaspect voor de boeren is in de
laatste halve eeuw vooral in de welvarende landen veel minder logisch
geworden: Daar ziin boeren nu moderne,
sterk gemechaniseerde ondernemers
geworden die grondstoffen en materiaal
die ze nodig hebben op de markt kopen.
Maar er ontstaat nu een hele nieuwe
situatie. Enerzijds zal onze samenleving
en onze industrie steeds meer eigen hout
nodig hebben, anderzijds groeit de overtuiging dat de meest doelmatige methode
om de structurele landbouwoverschotten
op te lossen het uit de landbouwproduktie
nemen van landbouwgrond is. Dat betekent dat twee belangen samenkomen;
daarover wordt nu druk gepraat. Naar
mijn overtuiging zal de huidige situatie
beslist, zii het geleidelijk, leiden tot een
aanzienlijke uitbreiding van het bosareaal
in West-Europa (men ziet dat bijvoorbeeld
al in Engeland). Daarvoor zijn nog vele
handicaps. De Stichting Bos en Hout heeft
ze voor Nederland recent in een Bos en
Hout Bericht nog eens op een riitje gezet
en via Brussel gestimuleerd dat dit ook in
andere landen gebeurt. In Brussel wordt
duidelijk een beleid in de door ons
gewenste richting gestimuleerd. Een
analyse zal volgen.
Een ding is duideliik: Landbouw, bosbouw
en alle belanghebbenden bij bos zullen
hun schouders er onder moeten zetten om
die obstakels uit de weg te ruimen. Dat
geldt in de EG, maar ook in Nederland,
dat binnen de Gemeenschap ziin rol moet
spelen. Dat vraagt politieke wil, maar die
lijkt te groeien. Het vraagt samenwerking
van alle belanghebbenden, te beginnen
bij overleg op top-niveau, het vraagt ook
organisatie onder meer op het vlak van
financiering, van voorlichting en van
beheer. Daarbij denk ik dat de bosbouw
ook kan leren en profiteren van de orga-
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nisatievarmen die in de landbouw zijn
gegroeid, bijvoorbeeld bij het bundelen
van krachten in coöperaties, die zeer
belangrijke economische entiteiten zijn
geworden, en ook van de directe doorwerking van biotechnologische vindingen
in de productie.
Onze Stichting zal in haar werk hierop
blijven inspelen. In het kader van de
Europese Federatie van Papier- en
Kartonfabrikanten bestaat als sinds lang
een Bos- en Houtcommissie waarin de
Stichting sinds bijna 25 jaar is vertegenwoordigd en ook gedurende 8 jaar het
voorzitterschap vervulde. In het komende
jaar zal de papierindustrie via deze
commissie proberen op hoog niveau de
nodige contacten met de landbouw te
leggen om tot een uitwisseling van mogelijkheden en problemen met betrekking tot
bebossing van landbouwgronden en afzet
van het hout te komen. Ik denk dat dit
heel interessant kan worden. De papierindustrie zal andere bedrijfstakken er bij
betrekken. Dit alles gebeurt op verzoek
van het Directoraat-Generaal Handel en
Industrie van de Europese Gemeenschap,
maar wel geïnitieerd door onze Stichting.

Ik heb het al gehad over de sterk stijgende behoefte aan hout in de wereld,
vooral in de ontwikkelingslanden, maar
ook elders. Ik denk dat in de komende
jaren de internationale houtmarkt, als ik
dat simpelweg even zo mag aanduiden,
steeds meer symptomen zal gaan
vertonen die wijzen op een moeizamer
kunnen voorzien in de vraag. Die ontwikkelingen zijn aan de gang, zij het regionaal en voor bepaalde produkten. Wie
ons maandelijkse Bos en Hout Nieuws
goed leest, komt dergelijke symptomen
regelmatig tegen. Die ontwikkelingen
worden, we hebben het net al geconstateerd, ook door regeringen steeds meer
herkend en erkend. Dat geldt ook voor
de EG en haar lidstaten. Alles wijst in de
richting van zorgen voor meer regionale
grondstoffen, voor hout in bijzondere
mate wegens zijn lange produktieduur.
Juist ook daarom, vanwege de lange
produktieduur, is een strategie, een houtstrategie waarin overheid en bedrijfsleven
samenwerken in de ogen van de Stichting
Bos en Hout onmisbaar.
AI enkele jaren geleden heeft de Stichting
gewezen op de noodzaak van het
ontwikkelen van een houtstrategie in ons
land, weliswaar een complexe zaak,
maar van groot belang. Zij heeft daarvoor een concept, een blauwdruk
gemaakt. Die zullen we in de komende
tijd weer uit de la halen want hij hoort
niet in die la thuis maar op de tafel waar-

H

o

u

T

B

E

omheen samen door overheid en bedrijfsleven over houtproduktie- en houtvoorzieningsbeleid moet worden gesproken.

Nauw verbonden met wat ik zojuist zei
over de noodzaak van meer eigen grondstofproduktie is een tweetal ontwikkelingen die deels logisch zijn maar ook
schadelijk voor allen die met houthandel
en met vooral houtimport te maken
hebben. Ik doel op processen als integratie en protectie, twee zaken waarvoor
de Stichting Bos en Hout sinds lang
aandacht heeft. Dat zal in de toekomst

R

c

H

T

E

N

Dit integratieproces zal' overal in de hout~
produktielanden worden geïntensiveerd
en is onontkoombaar. Dat benadrukt nó'g
eens de grote betekenis van de produktie
van grondstof in eigen land, in eigen
regio.
Helaas neemt ook de protectie in de
internationale houtwereld toe. Die
protectie neemt velerlei vormen aan . ..Daarover is door de Stichting 'S'os en
Hout al meermalen gepubliceerd, onder
andere in ons boekwerk "De Beschikbaarheid van Hout". Exportverboden van

Tijdens de receptie na de wisseling van het voorzitterschap van de Stichti~g Bos en Hout. Van
links naar rechts: de heer Van der Harten, mevrouw Van der Harten, de heer Van Aardenne en
mevrouw Van Aardenne.

eerder meer dan minder worden, zowel
de processen zelf als de aandacht die wij
er aan zullen besteden. Verticale integratie in de houtindustrie is een logisch
verschijnsel. Ieder land zal proberen het
maximum aan toegevoegde waarde met
al zijn consequenties zoals werkgelegenheid binnen eigen grenzen te houden.
Men zal niet alleen proberen het rondhout te verwerken en het halfprodukt te
exporteren maar proberen het eindprodukt te maken. Dat is, nogmaals, logisch
maar wel zeer hinderlijk voor hen die het
rondhout of het halffabrikaat nu invoeren
en verwerken en voor allen die daarbij
betrokken zijn.

rondhout, nu ook al van halffabrikaten,
belemmeringen anderszins van de houtexporterende landen maar zelfs binnen de
EG, bescherming van houtprijzen door de
overheid ten behoeve van de eigen industrie, etcetera, etcetera.
We zullen hierop zeer attent blijven en
zowel in Den Haag als in Brussel daarvoor regelmatig de aandacht vragen.

Dan het Meerjarenplan Bosbouw, veel
besproken, ook geprezen en terecht, want
hier is sprake van een knappe, redelijk
uitgebalanceerde midden- en langetermijn-planning voor ons Nederlands bos
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en daarmee ook voor de produktie in dat
bos. In het kader van de eerder
genoemde houtstrategie past een dergelijke planning voor het eigen hout.
We staan nu op een tweesprong. Wordt
het plan gerealiseerd of niet, of wellicht
deels. Het woord uitvoeringsplan is
vanmiddag al gevallen. Ik denk dat dit er
inderdaad zo snel mogelijk moet komen,
zowel een uitvoeringsplan op zich als een
controlebeleid op de uitvoering. DeStichting Bos en Hout heeft dat bepleit en wil
ook graag aan de realisering daarvan
bijdragen. Wat nu eerst en met spoed tot
stand zou moeten komen is een overleg
tussen overheid en bedrijfsleven in brede
zin om vast te stellen hoe tot tevredenheid
van zoveel mogelijk betrokkenen die
uitvoering gerealiseerd en getoetst kan
worden. Want het bedrijfsleven heeft het
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allergrootste belang bij die realisering.
Dat geldt ook en niet in het minst voor
dat deel van het bedrijfsleven dat bij de
houtproduktie is gebaat.

Hiermee heb ik, in willekeurige volgorde
en zonder prioriteiten te willen stellen,
enkele ontwikkelingen aangeduid die in
de toekomst toenemend uwen onze
aandacht zullen vragen. Ik hoop dat we
gezamenlijk er nog veel over zullen
praten en dat die discussies ook tot resultaten zullen leiden in het belang van een
goed houtproduktie- en houtvoorzieningsbeleid in ons land.
Ik neem thans het voorzitterschap van de
Stichting over. Het zal niet gemakkelijk
zijn om de heer Van der Harten te
evenaren: Dat heb ik vanmiddag uit het
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gesprokene goed kunnen begrijpen, als ik
het al niet wist. Maar aan de andere kant
geeft dat ook weer een aansporing. Het
onderwerp van de Stichting - ik vat het
kort en onvolledig samen als het bevorderen van de multifunctionaliteit van het
bos in het licht van maatschappelijke
ontwikkelingen op wereldschaal - boeit
nog zo zeer, dat ik de uitdaging aandurf.
Het verheugt mij dat het bestuur van de
Stichting ten deze vertrouwen in mij stelt.
Ik wil eindigen met mijn voorganger, de
heer Van der Harten, hartelijk te danken
voor het door hem verrichtte werk. Het ga
hem en zijn echtgenote goed: Dat u
beiden nog veel genieten mag van het
uitzicht op bos, met inbegrip van
productie bos!
drs. G. M. V. van Aardenne

