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Inleiding

In het hele gebeuren in en rond de bosbouw in Nederland en grote delen van West-Europa doen zich
een aantal verschijnselen voor, die op het eerste gezicht met elkaar strijdig zijn. Om enkele van deze
verschijnselen te noemen: er wordt van vele kanten
gewezen op het toenemend houttekort in de wereld,
terwijl de nominale prijzen van Inlands rondhout
slechts een bescheiden stijging te zien geven. Voorts
moet in de laatste decennia een voortdurende stijging van de diameter van het gevraagde hout - zowel
uit dunningen als uit eindkap - worden geconstateerd. Ook treden reeds geruime tijd zich wijzigende
inzichten in de functies van het bos op, waarbij de
houtproduktie minder accent schijnt te krijgen. Ten
slotte is het bosbouwbeleid in Nederland in het laatste decennium geïntensiveerd, zowel ten aanzien
van de verschillende meerzijdige doelstellingen, als
wat betreft het streven naar uitbreiding van het areaal bos.
In vele artikelen in dit tijdschrift is vanuit verschillende invalshoeken getracht de functies van het bos
in de Nederlandse en Westeuropese samenwerking
te (her)waarderen. De auteurs van dit artikel hebben
het allocatie-vraagstuk centraal gesteld en daaraan
een aantal beschouwingen en conclusies menen te
moeten verbinden zonder de pretentie te hebben
een volledig sluitende beschouwing te leveren. Deze
bijdrage moet meer worden gezien als een bijdrage
aan de huidige discussie.
2
2.1

Allocatie als algemeen vraagstuk
Ailocatie en dis-allocatie

Het begrip allocatie in de betekenis van toewijzing of
verdeling kan uiteraard betrekking hebben op allerlei goederen, waarvan de behoefte groter is dan de
beschikbare voorraden, bijv. financiële overheidssteun, verdeling van visrechten of energiebronnen.
In de economie wordt de term allocatie in de regel
gereserveerd voor de problematiek van de optimale

verdeling van de produktiefactoren (grond, kapitaal
en arbeid) over de verschillende gebruiksmogelijkheden. In dit verband wordt het bereiken van optimale efficiency als de belangrijkste doelstelling genoemd. Hier moet nog een scheiding worden aangebracht tussen de allocatie, gezien vanuit het bedrijf,
en de allocatie ten opzichte van de wensen van de
gemeenschap als geheel. In het laatste geval gaat
het erom, de produktiemiddelen zo aan te wenden,
dat aan de wensen van de gemeenschap optimaal
wordt voldaan.
Het voldoen aan de wensen van de gemeenschap
hoeft niet samen te vallen met een optimale allocatie
op bedrijfsniveau; voor de bedrijven kan er dan
sprake zijn van disallocatie.
Disaliocatie betekent in deze redenering, dat een
deel van de produktiefactoren niet optimaal wordt
gebruikt. In feite zou om een optimale aanwending te
verkrijgen herverdeling in bedrijfseconomische zin
tussen een aantal bedrijfstakken nodig zijn. In
werkelijkheid doen zich dergelijke verschuivingen al of niet gestimuleerd door de overheid - ook continu voor: rendabele bedrijfstakken breiden uit en onrendabele krimpen in.
Opgemerkt moet nog worden, dat het hier een
fundamenteel economisch vraagstuk betreft, dat
zich in elke economische orde voordoet.
2.2 Tijdshorizon van aItocatievraagstukken,
bedrijfseconomisch bezien
Het streven naar de gewenste allocatie van produktiefactoren is per definitie een continu proces. Door
de dynamiek van ons kapitalistische, economische
stelsel zijn voortdurend aanpassingen en herstructureringen noodzakelijk. Deze herstructureringen vragen tijd vanwege de ingebouwde economische en
sociale traagheid. Tijdelijke spanningen kunnen
daardoor niet altijd worden vermeden.
De oorzaken, die aanleiding hebben gegeven tot
disallocatieproblemen, kunnen zich soms vrij plotseling voordoen en liggen niet zelden buiten de invloedssfeer van de individuele bedrijven of de gehe171

Ie bedrijfstak. Om maar enkele voorbeelden te noemen: de energiecrisis in 1973, het wegvallen van de
vraag naar mijnhout in de jaren zestig, de steeds
doorgaande uitvindingen in de computerindustrie,
de wijzigingen in de wisselkoersverhoudingen. Voornoemde oorzaken kunnen worden samengevat als
wijzigingen in technische en economische produktieverhoudingen {zie punt 2.3).

- het sterk internationale karakter van de handel in
hout en houtprodukten;
- de relatief ongunstige kwaliteit van het in Nederland geteelde hout ten opzichte van het geïmporteerde;
- de typische structuur van het Nederlandse bosbezit.
3.1

2.3

Technische vooruitgang leidt voortdurend tot produktiviteitsstijging {meer produkt met dezelfde produktiemiddelen) en tot de vervanging van arbeid
door kapitaal {machines). Dit proces gaat gepaard
met de opkomst van geheel nieuwe bedrijfstakken,
het verdwijnen van traditionele bedrijfstakken en
met het ontstaan van nieuwe handelskanalen.
Ook wijzigingen in economische verhoudingen
kunnen de oorzaak zijn van het verouderen van een
bestaande produktietechniek. Een duidelijk voorbeeld is de Nederlandse textielindustrie; door de
loonontwikkeling is er voor de Nederlandse bedrijven een comparatief kostennadeel ontstaan ten opzichte van een aantal nieuwe textiellanden. Het gevolg was dat op een zeker moment meer mensen
werkzaam waren in de textielindustrie dan de overgebleven markt toeliet. Andere voorbeelden zijn:
stijging van de grondprijzen, liberalisatie van de internationale handel en het wegvallen van overheidssteun in een bepaalde sector.
De technische en economische produktieverhoudingen bepalen samen met o.a. fysieke produktieomstandigheden en het overheidsbeleid de randvoorwaarden, waarbinnen het particuliere bedrijf
zijn weg moet vinden. Opgemerkt wordt nog, dat
deze randvoorwaarden niet alle spontaan ontstaan.
Bijsturing is vaak noodzakelijk en mogetijk, onder
andere door het bundelen van de krachten ten behoeve van technische research of van een betere positie op de inkoop- of afzetmarkt.
3

Het allocatie-vraagstuk in de bosbouw

Er zijn omstandigheden die het allocatieprobleem in
de bosbouw gecompliceerd maken en die aanleiding geven tot een bijzondere benadering.
Allereerst is er een duidelijk verschil in benadering van dit probleem of het bedrijfseconomisch of
sociaal-economisch wordt benaderd.
Bij de bedrijfseconomische benadering wordt de
gecompliceerdheid veroorzaakt door:
- de langdurige omlooptijd van het produktieproces;
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Duur van het productieproces

Technische en economische produktiviteit
De lange omlooptijd van de houtproduktie heeft tot
gevolg, dat de produktiemiddelen voor lange tijd zijn
vastgelegd. Tussentijdse correcties van gesignaleerde disallocaties op bedrijfsniveau, zijn derhalve
slechts in beperkte mate mogelijk.
Een ander gevolg van de lange omlooptijd is de
grote mate van "imperfect knowledge". Belangrijke
economische gegevens, die in andere bedrijfstakken vanzelfsprekend zijn, ontbreken in de bosbouw
grotendeels of volledig. De moeilijkheidsgraad, die
hieruit voortvloeit, blijkt bijv. indien ramingen over
het aanbod van en vraag naar hout over 10 of 25 jaar
moeten worden gemaakt, om over langere termijnen
maar te zwijgen. Dit kan wenselijk zijn in verband
met het bosbouwbeleid dat vandaag aan de dag op
verschillende niveaus moet worden geformuleerd en
uitgevoerd voor een verre, onbekende toekomst.
Onvoldoende gegevens is oorzaak, dat men noodgedwongen zijn heil moet zoeken in "the best professional judgement".
Voor de Nederlandse bosbouw, die minder dan
10% dekt van de nationale houtbehoefte lijkt een algemene oriëntatie uit economisch gezichtspunt het
meest vruchtbaar. Bij deze oriëntatie kunnen een
aantal beperkingen, zoals het ontbreken van een
juist bosklimaat een rol spelen (12). Voor zover dit
niet het geval is, kan men zich in meerdere of mindere mate richten op de produktie van buikhout of
kwaliteitshout of een combinatie hiervan. O.a. De
Lange voert propaganda voor het verhogen van de
diameter door langere omlooptijden en door de
overgang van kaalkapbedrijf naar een "naturgemësz" bedrijf (8). In zijn gedachtengang zouden
hierdoor ook de bedrijfsuitkomsten worden verbeterd, hetgeen voor de verschillende houtsoorten
wordt geïllustreerd met aan Staatsbosbeheer ontleende berekende saldi per ha bij verschillende uitgangspunten:
- de huidige leeftijdsopbouw en huidige omlopen;
- de meest gewenste leeftijdsopbouw en huidige
omlopen;
- optimale omloop en gewenste leeftijdsopbouw
De juistheid van de vermelde cijfers, die een
steeds gunstiger saldo te zien geven, naarmate men
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van het huidige naar de optimaal geachte bedrijfsvoering gaat, iaat zich niet beoordelen. Toetsing van
deze cijfers aan een beslissingsmodel, zoals wel
eens voor lariks door Faber is opgesteld, zou meer
dan alleen interessant zijn (3).
Overigens lijkt ook hier een kritische kanttekening
op zijn plaats. De lange omlooptijd kan er ook bij een
zeer weloverwogen en zo flexibel mogelijk aanplantbeleid toe leiden, dat de gemaakte keuze niet de
juiste is geweest met het gevolg dat in de toekomst
op bedrijfsniveau allocatieproblemen ontstaan. Dit
risico dient echter aanvaard te worden.
3.2

Hout als internationaal produkt

Hout en houtprodukten zijn al sinds eeuwen internationaal verhandelde goederen, waarop de Nederlandse bosbouw weinig invloed heeft (aanbod, prijsvorming). Deze internationalisering is nog voortdurend toegenomen door de verbeterde vervoerstechnieken. Het gevolg voor de Nederlandse bosbouw is
geweest, dat de concurrentie van buitenlands hout is
toegenomen. De vergrote afzetmogelijkheden voor
de spaanplaat- en vezelhoutindustrie wegen niet op
tegen het verdwijnen van belangrijke afzetmarkten
voor inlands naaldhout in de kleinere diameters
(boerengeriefhout, mijnhout, e.d.) met alle gevolgen
van dien. Bovendien kunnen uit het buitenland tot
dusverre regelmatig grotere partijen hout van een
gelijkmatiger kwaliteit worden betrokken, hetgeen
de concurrentiepositie van het Nederlandse rondhout niet versterkt.
Deze ontwikkeling wordt zeer treffend geïllustreerd door een overzicht van de gemiddelde, nominale prijzen van hout in de bosjaren 1960/61 t/m
1977/78, opgenomen in het jaarverslag over 1978
van Staatsbosbeheer (6). Alleen in de laatste 4 bosjaren is er sprake van een duidelijke stijging van de
nominale prijzen. Zou men deze prijsreeks voor de
geldontwaarding defleren, dan kan er over de gehele
periode nog een aanzienlijke daling van de reële
prijzen worden vastgesteld. In dit verband zijn nog
enkele korte opmerkingen op hun plaats.
Allereerst moet er op worden gewezen, dat het
verschijnsel van lage prijzen voor onbewerkt rondhout op wereldmarktniveau een verschijnsel is, dat
typerend is voor vele primaire bedrijfstakken, waaronder ook de bosbouw moet worden gerekend.
Deze bedrijfstakken brengen de zgn. oerprodukten
voort. Bij de landbouw zijn dit bijv. granen, aardappelen en eieren. Bij deze oerprodukten kan vaak een
verslechtering van de ruilvoet worden waargenomen
in vergelijking met de bewerkte eindprodukten (incl.
transport, bewerking, e.d.) en met industriële pro-
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dukten waarvoor een hoogwaardige technologische
know-how noodzakelijk is. De ondernemers in deze
primaire bedrijfstakken kunnen veelal als pricetakers worden gekarakteriseerd.
In de tweede plaats betekent verwachte schaarste
aan hout in de komende decennia nog niet een prijsstijging op dit moment. In het algemene spraakgebruik wordt onder schaarste dikwijls verstaan: "in
geringe hoeveelheid beschikbaar" of zelfs "gebrek
aan". In de economie is het begrip "schaarste" strakker geformuleerd. We spreken van economische
schaarste als slechts een beperkte hoeveelheid produktiemiddelen kan worden aangewend om bepaalde goederen voort te brengen. Deze hoeveelheid is
nergens zo groot, dat zonder tegenprestatie ieder individu zich zo overvloedig kan voorzien als hij zou
wensen. De economische schaarste is dus een relatief begrip; de prijzen van de op korte termijn reproduceerbare goederen en produkten zijn bij een
doorzichtige markt de graadmeter voor de mate van
schaarste. Onvolledige marktinformatie (aanbod,
voorraden en prijzen) kunnen oorzaak zijn, dat de
prijzen de signaalfunctie onvoldoende of zelfs slecht
vervullen. In het bijzonder bij hout, een van de weinige renewable resources bij een goed beheer, lijkt
de kans hierop vrij groot door de time-lag tussen het
aanbod thans en het geringer wordende aanbod
over 10 of 20 jaren. O.a. Van Maaren is van mening,
dat door feitelijke roofbouw nu de wereldbehoefte
aan houtprodukten op lange termijn groter is dan de
ter beschikking komende voorraden (9).
3.3

De meerzijdige doelstellingen in de bosbouw

Door Sissingh zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd (10):
- Een ecologische doelstelling, d.w.z. het bos moet
evenwichtig, stabiel en duurzaam zijn. Met andere
woorden de samenstelling van de houtsoorten moet
in overeenstemming zijn met de mogelijkheden die
de groeiplaats biedt (grondsoort, klimatologisch, geschiedkundig en vegetatiekundig);
- Een algemene maatschappelijke doelstelling
waarbij men kan onderscheiden de produktie van
hout, het natuurbehoud en de openluchtrecreatie;
- Een privaat-economische doelstelling, gericht op
de kosten en opbrengsten van het bosbedrijf.
Slechts de laatste doelstelling kan door de bedrijfseconomische theorie worden benaderd. De andere twee doelstellingen moeten duidelijk gezien
worden vanuit sociaal-economisch gezichtspunt.
Nadrukkelijk zijn deze twee o.a. door Hueting gezien
als behorende tot de economische goederen (5). Elk
goed, marktbaar of niet, dat schaars is of dreigt te
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worden behoort tot het terrein vari de sociale economie. Ook Slangen onderkent dit (4). Bij deze niet
marktbare goederen ligt de besluitvorming in handen van de gemeenschap. Hieruit kunnen besluiten
en wetten voorkomen die voor de particuliere bosbouwer voorwaarden zijn, waar de boseigenaar rekening mee dient te houden (o.a. de herbebossingsplicht). Deze situatie kan met zich meebrengen dat
een disallocatie van de produktiemiddelen op bedrijfsniveau bewust bedoeld is door de gemeenschap waardoor sociaal-economisch gezien er juist
sprake is van optimale allocatie. De verschillende financiële tegemoetkomingen aan particuliere boselgenaren kunnen In dit licht gezien worden als een
poging een vergoeding te geven voor de disallocatie
op bedrijfsniveau. Dit betekent dan, dat voortdurend
bos in stand wordt gehouden en dat werkgelegenheid in de bosbouw wordt gefixeerd, zonder dat geldelijke opbrengsten uit het bos op een volledig kostendekkend niveau worden verwacht.
4

Positie van het Nederlandse bosbedrijf

Door een reeks van oorzaken, die hiervoor zijn genoemd, is de internationale concurrentiepositie van
het Nederlandse bosbedrijf op dit moment niet sterk.
Ten opzichte van grote houtexporterende landen zoals Canada bestaat een comparatief kostennadeel.
Mogelijk kan men het Nederlandse bosbedrijf als
volgt karakteriseren: een vrij jonge leeftijdsopbouw,
een vrij eenzijdig sortiment, een versnippering van
het bosbezit en als geheel een zekere kleinschaligheid.
Het gevolg van een en ander is onder meer: onvoldoende kwaliteit (zowel naar diameter als naar sortiment bezien), een vrij lage produktiviteit (veel aanplant op relatief slechte gronden), een lage mechanisatiegraad, hoge transport- en verwerkingskosten in
het binnenland en weinig bevredigende bedrijfsuitkomsten (7).
Deze situatie van het Nederlandse bosbedrijf is in
de twee laatste decennia niet ongemerkt voorbij gegaan aan de betrokkenen, zowel de boseigenaren,
als de overheid, bedrijfsleven en de onderzoekers.
Het resultaat is geweest, dat nieuwe doelstellingen
zijn geformuleerd, terwijl bovendien een herwaardering en intensivering van het te voeren beleid heeft
plaats gehad. Men mag verwachten, dat dit proces
nog niet volledig is uitgekristalliseerd (12).
Deze herbezinning is ook noodzakelijk op bedrijfsniveau; ook de boseigenaar heeft een eigen
verantwoordelijkheid In het scheppen van voor hem
zo gezond mogelijke bedrijfseconomische omstandigheden op langere termijn. Binnen de beperkin174

gen (bosbouwkundig, ecologisch, historisch en juridisch) betekent dit:
- het streven naar grotere flexibiliteit in de bedrijfsvoering (zo mogelijk kwaliteitshout naast buikhout);
- het versterken van de samenwerkingsvormen
tussen de bedrijven;
- het in overleg met de overheid streven naar een
genormaliseerde lastenverdeling inzake de niet bedrijfseconomische doelstellingen van het bedrijf;
- een betere aanpassing van de houtsoorten en diameter aan de te verwachten vraag op grond van beslissingsmodellen voor de belangrijkste percelen;
- een verlaging van de bedrijfsuitgaven.
5 Het beleid op macro-niveau en de positie van de
overheid
Uit het voorgaande kan worden afgeleid, dat op dit
moment het juridische en economische kader, waarbinnen het bosbedrijf moet functioneren, ongunstig
is ondanks de recente verbetering hierin en de intensivering van bijv. gerichte beheersbijdragen. Dit kader wordt zowel bepaald door de nationale wetgeving die geënt is op de meerzijdige doelstellingen als
door de ontwikkelingen op de internationale wereldhoutmarkt en de aard van het bosbedrijf in Nederland. Gezien deze bedrijfseconomische ongunstige
randvoorwaarden zijn enerzijds meer produktiemiddelen in de bosbouw geïnvesteerd dan mogelijk zou
zijn bij een vrije economie, terwijl anderzijds soms
vrij volledige verwaarlozing voorkomt.
Deze onjuiste allocatie van produktiefactoren kan
alleen in stand worden gehouden ten koste van aanzienlijke verliezen voor de boseigenaren en/of door
het ingrijpen van de overheid. Zonder deze financiële injecties uit externe bronnen en de huidige juridische wetgeving zou het Nederlands bosbestand er
ongetwijfeld anders hebben uitgezien, zowel naar
samenstelling als naar omvang; nog grotere delen
zouden zijn verdwenen en het restant zou mogelijk
zijn verwaarloosd.
Voor zover het ongunstige, financiële resultaat
van veel bosbedrijven het gevolg is van het vervullen
van sociaal-economische doelstellingen - recreatie,
natuur- en milieubehoud - ligt het o.i. voor de hand,
dat de lasten van deze bosfuncties door de gemeenschap worden gedragen. Op dit moment is dit reeds
het geval door de verschillende bijdrage- en subsidieregelingen, waarvan de Bosbijdrageregeling van
1 januari 1977 een van de meest belangrijke en richtinggevende is.
Er mag worden verwacht, dat de economische
randvoorwaarden zullen verbeteren, zodra de houtprijzen de time-lag overbrugd hebben tussen de hui-

dige situatie van schijnbare overvloed en het toekomstig tekort aan aanbod van hout. In een vrije
markteconomie leidt een dergelijk verschijnsel onherroepelijk tot hogere prijzen. De disallocatie op
bedrijfsniveau kan dus ten dele van tijdelijke aard
blijken te zijn. Door het langdurige produktieproces
en het onvolkomen marktinzicht zal de individuele
boseigenaar slechts zelden in staat zijn om de tussenliggende periode te overbruggen. Tussenkomst
van de overheid in de vorm van financiële steun,
maar ook door middel van marktordenings- en
structuurbeleid lijken dan ook wenselijk.
Het is in dit opzicht meer dan interessant om de situatie in de bosbouw te vergelijken met die in de
voedingslandbouw. Het markt-, prijs- en structuurbeleid heeft daar geleid tot een nauwelijks verhulde
steun in de exploitatiesfeer, waardoor soms een onjuiste allocatie van produktlemiddelen is ontstaan of
zich heeft kunnen handhaven (bijv. overproduktie in
de zuivelsector).
Voor de bosbouw is al bij de aanvang van het EGbeleid besloten om voor het "moeilijke" produkt
hout geen marktordenende maatregelen in te stellen. Met name van Nederlandse en Duitse zijde zou
hiertegen weerstand hebben bestaan; van Franse
zijde zou men er niet direct afkerig tegenover hebben gestaan. Zo nu en dan is getracht hierin wijziging te brengen, echter tot dusverre met weinig succes. Markant is dat juist nu in de Bondsrepubliek de
discussie over marktordening voor hout weer op
gang is gekomen. (4) Overigens neemt in de HG de
belangstelling voor bosbouw wel toe, zoals ook blijkt
uit de opstelling van een houtbalans voor de EG in
de periode 1970-2000. (2) Van nog meer belang is
de voorgestelde resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschap inzake de doelstellingen en beginselen van het bosbouwbeleid in de lidstaten. Uitgangspunt is, dat bossen moeten worden beschermd en beheerd als een vernieuwbare hulpbron, die produkten oplevert en diensten bewijst
welke van wezenlijk belang zijn voor de kwaliteit van
het bestaan van de EG, nu en in de toekomst Het
beheer moet afhankelijk van de situatie gericht worden op multifunctionaliteit van de doelstelling (1).
Samenvatting
Het beheer van het individuele bosbezit is in de laatste decennia door vele zich wijzigende verhoudingen
van interne en externe aard aanzienlijk verzwaard.
De huidige eigenaar heeft het door deze dynamisering aanzienlijk moeilijker dan vorige generaties.
Van een sluitende exploitatierekening is op de
meeste bedrijven al enkele tientallen jaren geen

sprake meer, waarbij vaak door verwaarlozing en
een zo groot mogelijke besparing op uitgaven getracht wordt het bezit in stand te houden tot een financieel betere toekomst aanbreekt.
Het re-allocatievraagstuk op bedrijfsniveau in de
bosbouw is echter door de geleidelijke onderkenning van de niet-houtproduktiefuncties duidelijk een
(inter-)nationaal vraagstuk, waarvoor de gemeenschap uit dien hoofde verantwoordelijkheid heeft.
Ook de slecht werkende signaalfunctie van de houtprijzen, die bij de huidige schijnbare overvloed nog
geen indicatie geven van verwachte tekorten in de
toekomst, verdient aandacht op (inter-)nationaal niveau. De erkenning van beide verschijnselen op (internationaal niveau pleit voor een bosbouwbeleid,
waardoor het op het niveau van de bedrijfstak en van
het individuele bosbedrijf mogelijk moet zijn te komen tot een verantwoord en flexibel beleid gericht
op de toekomst. Hierdoor zal het bosbezit - in Nederland toch al een schaars voorkomende natuurlijke rijkdom - duurzaam in stand kunnen worden
gehouden en zelfs uitgebreid, waarbij de financiële
resultatenrekening op lange termijn sluitend wordt
of een niet te groot tekort zal vertonen.
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