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Bos en hout in Japan
Japan is economisch een boeiend land dat tot ver buiten
zijn grenzen grote invloed op markten uitoefent. Dat
geldt ook voor hout en houtprodukten, en dat voelt men
in tal van landen tot in de bosbouw toe. Evenals bij veel
andere markten is die groeiende invloed niet
onomstreden. Maar niemand kan ontkennen dat hij wel
te maken heeft met een visie op lange termijn, die men
zich ook elders zou wensen, bijvoorbeeld in de EG.
Japan is een land dat rijk is aan bos, zo rijk zelfs
dat het na Finland het hoogste bebossingspercentage van de geïndustrialiseerde landen heeft.
Maar liefst 67% van de landoppervlakte is bebost. Waarom is Japan dan toch het land met de
grootste netto-invoer van hout en houtprodukten in de wereld? Dat heeft twee oorzaken.
In de eerste plaats: veel van de bossen liggen op
de steile hellingen van de gebergten die bijna
driekwart van de oppervlakte van het land beslaan; ze zijn nauwelijks te exploiteren.
Een tweede oorzaak is dat het zeer dicht bevolkte Japan, met zijn 122 miljoen inwoners, vooral
gedurende de tweede wereldoorlog maar ook

Japan oefent tot ver
buiten zijn grenzen
grote invloed op
markten uit, ook op
de markt van hout
en houtprodukten.

nog tot in de zestiger jaren veel te veel in zijn
eigen bosareaal heeft gekapt. Japan heeft zijn
bossen dus zwaar "overkapt". Daardoor is de
staande houtvoorraad sterk teruggelopen en
moet deze nu weer worden opgebouwd.

Het Japanse bos
Japan heeft 24 miljoen ha gesloten bos. Daarvan
is ruim 30% staatseigendom, gemeenten hebben 10% in bezit en de rest, bijna 60%, is in handen van particulieren. Deze ongeveer 15 miljoen
ha particulier bos is verdeeld over niet minder
dan 2,8 miljoen eigenaren. Een schrikbeeld voor
een ieder die voorstander is van een krachtige
positie van de particuliere bosbouw en van een
goed geregelde houtmarkt!
Het Japanse bos is te onderscheiden in twee categorieën: Het oorspronkelijke natuurbos en de
aangelegde beplantingen. Ongeveer 14 miljoen
ha (57%) is natuurbos, bestaande uit tal van
boomsoorten. Verder heeft Japan bijna 10 miljoen ha beplantingen voornamelijk op gronden
waar eerst het natuurbos werd gekapt. Die aangeplante bossen bestaan hoofdzakelijk uit Cryptomeria japonica (44%), een typische gebergteboom, verder uit Chamaecyparis obtusa (21 %),
snelgroeiende Pinus-soorten (12%) en Japanse
lariks (10%). Na de tweede wereIdoorlog besloot
de regering dat een grootschalige aanplant
moest plaats vinden toen duidelijk werd hoezeer
Japan zijn bossen had overkapt. Zij vond het
voor de Japanse economie nodig die schade op
de kortst mogelijke termijn te herstellen. De
staande houtvoorraad moest dus zo snel mogelijk weer op peil gebracht worden. In 1954 werd
een hoogtepunt bereikt met de aanleg van
433.000 ha, maar sindsdien is de bosaanleg geleidelijk teruggelopen tot 200.000 ha. Het beleid
van de regering is er op gericht om het totale
areaal beplantingen nog verder uit breiden, en
wel tot 12,7 miljoen ha.
Momenteel heeft het Japanse bos een staande
houtvoorraad van bijna 2,5 miljard m 3, waarvan
ruim 1 miljard in het aangelegde bos voorkomt;
60% bestaat uit naaldhout. Ook wat deze houtvoorraad betreft heeft de regering een streefgetal
in het hoofd: 3,3 miljard m 3 . De totale jaarlijkse
aanwas wordt geschat 74 miljoen m 3 . Dat is ongeveer 3,1 m 3 per ha. In de aangelegde beplantingen is de aanwas echter aanzienlijk hoger dan
in het natuurbos.

Houtoogst
Aan het eind van de tachtiger jaren was de jaarlijkse houtoogst 32 miljoen m 3, terwijl deze in

Grafiek produktie, verbruik en netto-import/export
(1960-1989)
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1960 nog ruim 65 miljoen m 3 was. De verklaring
voor dit fenomeen is al aan de orde geweest:
Japan heeft in het nog vrij recente verleden een
excessief beroep op zijn eigen bossen gedaan,
waardoor de staande houtvoorraad en de totale
houtaanwas in het bos drastisch zijn verminderd.
Japan voert nog steeds op grote schaal rondhout
en houtchips in, misschien meer dan nodig zou
zijn. Dat komt deels doordat ingevoerd hout
doorgaans goedkoper is dan het hout uit eigen
bossen. De vaak zeer ongunstige ligging daarvan maakt hun ontsluiting en exploitatie zeer
duur en de oogstkosten hoog. Bovendien staat
de kap ook nogal eens ter discussie omdat de
veelal op steile berghellingen liggende bossen
een belangrijke bodembeschermende functie
hebben. Verder wordt men toenemend geconfronteerd met protesten van milieugroepen tegen de wijze van bosexploitatie. Dit heeft al geleid tot een kleinschaliger kap.
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Tabel Beknopte houtbalans van Japan (jaarlijks gemiddelde 1987-1989)
x

Rondhout 1) (m3)
Brandhout (m3)
Resthout (m3)
Gezaagd hout (m 3)
Houten platen (m3)
Pulp (ton)
Papier/karton (ton)

Produktie

Import

31,3
0,6

31,7
0,4
19,3
8,5
3,2
2,9
1,1

30,3
9,4
10,2
24,7

Totaal (m3 r.e.)
1)

1.000.000

84,7

Export

Verbruik

-

63,0
1,0

-

0,7

38,7
12,4
13,1
25,0

2,6

158,3

-

0,1
-

Exclusief brandhout

Netto-import in % van verbruik
Rondhout
Gezaagd hout
Houten platen
Pulp
Papier/karton

50

22
25
22
2

Toekomstige beschikbaarheid van hout
Het is moeilijk om goede informatie te krijgen
over de toekomstige beschikbaarheid van hout
uit de Japanse bossen. Maar als we uitgaan van
het huidige areaal aangelegd bos, 10 miljoen ha
met een aanwas van 6 à 7 m 3 per ha per jaar, dan
moeten we concluderen dat alleen al in deze bossen op de langere duur een velling van minimaal
50 miljoen m 3 spilhout met schors mogelijk moet
zijn. Als we de oogst- en schorsverliezen er af
trekken, komen we tot een jaarlijks mogelijke
netto-oogst van 35 a 40 miljoen m 3 werkhout.
Daarbij komt dan nog de oogst uit de natuurbossen.
Deze oogstontwikkeling zou in de buurt komen
van wat Japan nastreeft, namelijk een verdubbeling van de huidige netto-oogst aan het einde
van deze eeuw. In het jaar 2020 wil de regering
60% van de nationale houtbehoefte uit eigen
bossen kunnen dekken. Nu is dat ruim een
kwart.

Japan als importerend land
Na de Europese Gemeenschap is Japan de grootste netto-importeur in de wereld en als afzonderlijk land zelfs de grootste. Als we brandhout
even buiten beschouwing laten neemt Japan nog
geen 2 % van de wereldhoutoogst voor zijn rekening, maar wel bijna 7,5% van het wereldhout-

verbruik! Dat betekent dat het land op grote
schaal moet importeren. Over de oorzaken daarvan is in het voorgaande al het nodige gezegd.
Er is een groot verschil met de twee andere grote
netto-importeurs in de wereld, de Europese Gemeenschap en de USA. Deze hebben zich vooral
gericht op de invoer van halffabrikaten uit hout,
zoals gezaagd hout, pulp en papier. Japan daarentegen heeft steeds het accent gelegd op de import van de primaire grondstof, rondhout en
houtchips. Het wordt steeds moeilijker om die
primaire grondstof op de wereldmarkt te krijgen; in de eerste plaats omdat de exportlanden
die grondstof hoe langer hoe meer zelf tot verder
veredelde produkten verwerken, in de tweede
plaats omdat steeds meer landen de export daarvan gaan verbieden, uiteraard om dezelfde reden. Dat laatste gebeurt vooral in ontwikkelingslanden. Daarom zien we vooral in de laatste
tien jaren dat Japan steeds meer halffabrikaten
moet invoeren.
Japan is dus een heel grote afnemer van hout en
houtprodukten die van elders komen. Bijna 15%
van de export van hout en daaruit gemaakte
halffabrikaten in de wereld gaat naar Japan. Dat
was aan het eind van de tachtiger jaren, uitgedrukt in daarvoor benodigde hoeveelheden
rondhout (r.e.), gemiddeld 85 miljoen m 3 per
jaar. Ruim 60% daarvan bestond uit rondhout en
houtchips (waarvan ruim een-derde chips); dit
illustreert hoezeer Japan is ingesteld op de invoer van "ruw" hout.

Produktie, verbruik en netto-invoer
De tabel geeft een heel summiere houtbalans
van Japan. Uit de grafiek blijkt hoe de produktie,
het verbruik en de netto-invoer van de belangrijkste houtsortimenten en houtprodukten zich
hebben ontwikkeld. Per produktgroep volgen
hierna enkele bijzonderheden.

Rondhout
Zowel bij naald- als bij loofhoutstammen (zaagen fineerhout) is Japan de eerste importeur in de
wereld, met aandelen van respectievelijk 47 en
42% van het wereldtotaal. Bij naaldhoutstammen komt die invoer voor 75% uit Noord-Amerika. Loofhoutstammen komen voor 90% uit
Maleisië, vooral uit Sarawak omdat Peninsular
en Saba deze uitvoer vrijwel geheel hebben
geëlimineerd.
De invoer van tropisch loofhoutstammen is in de
laatste tien jaar steeds moeilijker geworden, omdat Indonesië en de Filippijnen de uitvoer daarvan hebben verboden.

Chips
De invoer van vezelhout (hout voor hoofdzake-

lijk de papierindustrie maar ook voor de spaanen vezelplatenindustrie) is sterk gegroeid, tot 20
miljoen m 3 in 1989. Die invoer bestaat voor 95%
uit chips en dus vrijwel niet uit rondhout. De belangrijkste leveranciers van de chips zijn Australië en de USA, met aandelen in de totale invoer
van respectievelijk 40 en 30%. Chili levert 10%.
Maar liefst 70% van de wereldhandel in chips
gaat naar Japan!

voorziening, op de ontwikkeling van de houtverwerkende industrie,op bevordering van de
werkgelegenheid en tevens op natuurbescherming en openluchtrecreatie.
Ook de regeringssteun aan de particuliere bosbouw is op deze doelen gericht. Deze steun
wordt onder meer gerealiseerd via laagrentende
of renteloze leningen. Daarnaast bestaan er fiscale faciliteiten.

Gezaagd hout

- Japan steekt zijn voelhorens hoe langer hoe
intensiever uit in landen overal rondom de Pacific, met het doel hout te krijgen. Het zoekt naar
uitbreiding van zijn belangen in de bosbouw en
de rondhoutproduktie in Latijns-Amerika, Papua New Guinea en Nieuw-Zeeland. Het legt
een steeds groter beslag op de uitvoer van halffabrikaten vanuit Noord-Amerika.

Zoals de grafiek duidelijk laat zien is de Japanse
invoer van gezaagd hout in de tachtiger jaren
sterk gegroeid. Japan is inmiddels 's werelds
grootste importeur van gezaagd loofhout geworden; 70 à 80% importeert het uit ZuidoostAzië, de rest uit de USA. Het gezaagde naaldhout, waarvan Japan de derde importeur in de
wereld is, komt vrijwel helemaal uit NoordAmerika.
Er zijn twee soorten zagerijen in Japan: in de eerste plaats kleinschalige die inlands hout verwerken. Dit hout is meestal niet uniform in afmetingen en kwaliteit. Verder grote moderne zagerijen, dichtbij de havens gelegen en ingesteld op de
verwerking van ingevoerde stammen.

Triplex
De Japanse triplexindustrie heeft ernstig te lijden gehad van de opbouw van een enorme produktiecapaciteit in Indonesië. Deze kon in korte
tijd worden gerealiseerd dankzij maatregelen
van de Indonesische regering, waaronder een
exportverbod op loofhoutstammen. Dit is de
verklaring van de terugloop in de triplexproduktie in Japan, in de laatste tien jaar van 8,5 naar 6,5
miljoen m 3, en de gelijktijdige stijging van de invoer van 100.000 naar 3,5 miljoen m 3 !Japan is nu
verreweg de grootste tripleximporteur in de wereld.

- Intussen gaat het land door zijn eigen bosareaal uit te breiden, vooral met snelgroeiende
beplantingen, dit ondanks grote problemen bij
de ontsluiting en exploitatie van zijn bossen. De
Japanse regering voert zeer doelbewust een
houtproduktiebeleid dat er op is gericht dat in de
volgende eeuw 60% van de houtbehoefte uit eigen bossen kan worden gedekt.
De invloed van de milieulobby, die zich keert tegen de kap van natuurbos, neemt echter steeds
toe. Deze ontwikkeling versterkt de verwachting
dat Japan nog lang een van de grootste importeurs van hout en houtprodukten in de wereld
zal blijven en dat Japanse kopers ook in de toekomst zeer nadrukkelijk op de wereldmarkten
van hout en houtprodukten aanwezig zullen
zijn.

ir. H.A. van der Meiden

Pulp
Japan is naar grootte de derde pulpimporteur in
de wereld met een invoer die continu toeneemt.
Driekwart daarvan komt uit Noord-Amerika.
Tenslotte nog dit: In Japan zal de vraag naar hout
hoog blijven. De traditionele Japanse huizen zijn
gebaseerd op houtconstructies, de Japanners
zijn traditioneel zeer op hout gesteld, en de groei
van de Japanse economie en de stijgende levensstandaard zullen een sterke vraag naar hout in
. stand houden.

© Uit deze publicatie mag niets overgenomen
worden zonder schriftelijke toestemming vooraf
van de Stichting Bos & Hout.

Het bos- en houtbeleid in Japan
- Japan mikt bij zijn bos- en houtbeleid nadrukkelijk op de lange termijn. De beheersplannen
van de staatsbossen zijn sterk gericht op het bereiken van de lange-termijndoelen voor de hout-
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