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Aanbieding van het Energienummer van het
Nederlands Bosbouwtijdschrift op dinsdag 26
oktober 1982 aan jhr. mr. M. L. de Brauw,
voorzitter van de Stuurgroep Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid

Toespraak prof. ir. A. van Maaren, voorzitter van de
redactiecommissie NBT
Met de presentatie van het Energienummer van het
Nederlands Bosbouwtijdschrift wil de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging zeker niet pretenderen
de oplossing voor de energievraagstukken in pacht te
hebben. Uit de verschillende bijdragen komt duidelijk
naar voren, dat energie uit hout onder de Nederlandse
omstandigheden van bodemgebruik slechts een zeer
bescheiden bijdrage kan leveren:
- er is eenvoudig te weinig ruimte voor;
- hout vertegenwoordigt voor andere gebruiksdoelen
in de meeste gevallen een hogere waarde dan het voor
energie-doeleinden kan opbrengen;
- het boombestand in bos en landschap heeft in
staande vorm een grote immateriële waarde voor
openluchtrecreatie en natuurlijk milieu.
In een andere periode van de Nederlandse sociaaleconomische geschiedenis is dit totaal anders geweest. Kort samengevat: het gebruik en daarmee de
vrijwel volledige verdwijning van de oorspronkelijke
bosbedekking in Nederland in de 16e en 17e eeuw
heeft in hoge mate bijgedragen tot de huidige welvaart.
De vrijwel bosloze periode van de 18e eeuw is ter zake
van energie overbrugd door de beschikbaarheid van
turf uit de hoogvenen en in de 19e eeuw door steenkool. In moderne tijden kon de overschakeling op eindige energiebronnen {wat hoogveen en steenkool in
feite ook zijn) worden voortgezet via de import van olie
en tenslotte aardgas uit eigen territoir. Vergeleken met
andere delen van de wereld kan worden gesteld, dat
het deel van de wereld, waartoe Nederland door wat
voor oorzaken dan ook behoort, zo welvarend is geworden, dat het in staat is gebruik te maken van eindige energiebronnen elders, maar het blijft potverteren.
De daarmee tevens geïntroduceerde afhankelijkheid
van deze eindige energiebronnen elders begint ons op
te breken. Vanuit mijn visie om twee belangrijke redenen:
- het is om strategische redenen niet verantwoord
om zo sterk afhankelijk te zijn van elders gelegen energiebronnen, die niet beheersbaar zijn;
- de delen van de wereld, waar de bronnen gelegen

zijn maken zowel wat bevolkingstoeneming als wat
hun economie betreft een ontwikkeling door, die de
energiebehoefte aldaar in een stroomversnelling
brengt.
In dit kader is het goed ons te realiseren, dat met name in de Derde Wereld het proces van het opgebruiken van bossen en andere boombeplantingen, dat wij
reeds enkele eeuwen achter ons hebben liggen, nog
volop aan de gang is. De werkelijke oorzaak hiervan is
zonder meer armoede. Zelfs in die landen waar andere
energie dan hout aanwezig is, is de prijs zo hoog, dat
de gewone man (en die zijn er bij honderden miljoenen) die niet betalen kan. Op sommige plaatsen is de
crisis zo ver voortgeschreden, dat bij de keuze van de
te verbouwen voedselgewassen rekening moet worden gehouden met gebrek aan de goedkope brandstof
(hout) om het voedsel te kunnen koken. Daarom wordt
naarstig gewerkt aan twee dingen:
a de bevordering en de verbetering van bestaande
landbouwsystemen, waarbij ook bomen en struiken
een ecologisch verantwoorde plaats hebben om onder
meer in de brandstofbehoefte te kunnen voorzien, de
zogenaamde agroforestry-systemen,
b het ontwerpen en het ingang doen vinden van aangepaste kookapparatuur teneinde de efficiëntie van het
brandstofverbruik te bevorderen, of in andere woorden,
te werken aan besparingen.
In het jongste rapport van het Internationale Energie
Agentschap van de OESO inzake de wereldenergievoorziening wordt dan ook rond 1990 een echte energiecrisis voorzien. Gesteld wordt, dat de huidige situatie op de wereldolie markt de werkelijke ontwikkelingen
op de energiemarkt versluiert. De vraag naar olie in de
zogenaamde ontwikkelingslanden zal zich tot omstreeks 2000 gaan verdubbelen of verdrievoudigen.
Het rapport stelt voorts, dat de genoemde versluiering
ertoe leidt, dat de huidige verbruikers van energie uit
aardolie te weinig doen aan het operationeel maken
(bijvoorbeeld door investeringen) van verschillende
andere energiebronnen, brandstofdiversificatie genoemd, en vooral aan energiebesparing.
De pogingen in de Derde Wereld, met name in de
dichtbevolkte delen daarvan, om de bosvernieling, de
erosie en de woestijnvorming tot staan te brengen,
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kunnen ook in het kader van hel energievraagstuk door
ons niet worden afgedaan met een brok sociale bewogenheid in de vorm van ontwikkelingshulp. Naar mijn
oordeel zullen we in onze zogenaalnde ontwikkelde
wereld en dus ook in Nederland evenzeer ertoe moeten overgaan om ter zake van de energiebesparing en
energiewinning het gebruik van lucht, water en grond
en de daaruit winbare grondstoffen te herordenen.
Terugkerend tot het veld, waarvoor vanmiddag uw
aandacht wordt gevraagd, namelijk bos en landschap,
meen ik het volgende te mogen stellen. Uit statistische
gegevens kan worden opgemaakt, dat Nederland een
bosarm land is. Er is inderdaad relatief weinig bos,
maar desondanks maakt ons land op vrijwel iedere
buitenlander de indruk "bos-rijk" te zijn. Behalve het
echte bos zijn er dan ook zeer vele wegbeplantingen,
lanen, bomenrijen, houtwallen en -singels, die dit effect
teweeg brengen. Naar schatting is hiervan 35.000 km
aanwezig. Zowel het resthout uit de bedrijfsmatige
bosexploitatie als het hout dat vrijkomt bij het beheer
van een groot deel van die 35.000 km wordt slechts op
beperkte schaal gebruikt. Het is zelfs zo, dat een deel
van het bosonderhoud en van het onderhoud van de
landschappelijke beplantingen door vrijwilligers wordt
verricht en het vrijkomende hout ter plekke wordt verbrand. Daarmee gaat ook een deel van de economische basis van ons bos en ons landschap in vlammen
op.
De bijdrage aan het energievraagstuk vanuit bos en
landschap moge macro-economisch weinig voorstellen; micro- of bedrijfseconomisch zijn er wel degelijk mogelijkheden om bij te dragen in de brandstof-diversificatie, die in diverse rapporten zo ernstig wordt
bepleit. Moge het volgende voorbeeld dit toelichten.
Een vrijstaande woning met een kleine bedrijfsruimte ernaast verbruikt ongeveer 5000 m 3 gas per jaar.
Volgens berekeningen, die nu getoetst worden, heeft
men ongeveer 25 vaste m 3 hout nodig om 5000 m 3 gas
te vervangen. Die hoeveelheid hout kan jaarlijks worden geoogst uit een houtwallenbestand van ruim 8 km.
De arbeid voor het onderhoud en de oogst aan deze
houtwallen bedraagt volgens deze berekeningen ongeveer 130 uur per jaar. Dat is inclusief het werk aan een
afrastering langs de houtwal om te voorkomen dat vee
de houtwal ingaat. Bij het prijspeil van 1 januari 1982
komt de man, die onderhoud en oogst voor zijn eigen
rekening neemt, op een uurloon van ƒ 13,-. Dat is lager dan het minimum CAO-loon van een vaste vakarbeider in de veehouderij, namelijk ƒ 16,-, maar het is
in de private sfeer dus er hoeft geen loonbelasting over
te worden betaald. Bovendien geschiedt dit werk in de
winter wanneer op een agrarisch bedrijf minder te doen
is dan in de zomer. De balans valt voor de gebruiker
van het hout nog veel gunstiger uit wanneer hij niet van
gas maar olie over gaat op hout. Dan komt zijn uurloon
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op ongeveer ƒ 25,-. Om deze berekeningen te toetsen
heeft Staatsbosbeheer met een boer in Grootegast een
proef gestart met een houtkachel. Zulke aanzetten
zouden ook elders gemaakt kunnen worden om de
eerder genoemde berekeningen te kunnen toetsen.
Dit beeld kan worden aangevuld met de mogelijkheden van doelbewuste uitbreiding van het grondgebruik
voor energie uit bosachtige en andere beplantingen.
Het onlangs gelanceerde plan van het Bureau voor
Tuin- en Landschapsverzorging voor de aanleg van
energie-groen rond stads- of dorpsuitbreiding gekoppeld aan wijkverwarming is daarvan een voorbeeld. De
benutting van vele duizenden km's wegbermen en de
vele hectaren verkeerspleinen die nu min of meer
braak liggen is een ander voorbeeld. Het is mijn indruk,
dat Rijkswaterstaat het alternatief "bos- en boombeplanting" voor "het eindeloos maaien van grasvlakten"
inmiddels heeft herkend.
De bedoelde bijdrage aan de brandstofdiversificatie
en de besparing op fossiele brandstof door middel van
Nederlands bos en landschap, maar dan op locale
schaal, vergt wel duidelijke beleidsinitiatieven. Een
plan Lievense voor het benutten van windenergie moge meer spectaculair zijn, de instandhouding en benutting van bos en landschap, die zeker niet uitsluitend
energiedoeleinden dienen, zijn evenzeer gebaat bij stimuleringen. Naar schatting is thans reeds jaarlijks
100.000 ton drooggewicht aan hout uit bos en landschap verspreid beschikbaar. Hiermee zouden tienduizenden kleine installaties kunnen worden gevoed voor
verwarmingsdoeleinden. Stimuleringsmaatregelen zullen dit aantal kunnen verdubbelen. Dit vergt dan wel
een coördinatie van beleid van departementen ais
Landbouw en Visserij, Economische Zaken en (voorlopig ook nog) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk.
Zoals ik onlangs in een voordracht ter gelegenheid
van de bestuurswisseling bij het Bosschap reeds heb
betoogd, zal bovendien paal en perk gesteld moeten
worden aan de blijkbaar eindeloze betutteling, waaraan eigenaren van bos en landschapselementen bloot
staan. Dit teneinde economische betrokkenheid van
eigenaren en bedrijfsvoerders opnieuw tot stand te
brengen of, met andere woorden, het ondernemersklimaat in deze sector te bevorderen. Zowel de bijdrage
in de branstofdiversificatie als de instandhouding en
uitbreiding van bos en landschapselementen zullen
hiermede in hoge mate zijn gediend.
De verantwoording voor het thema nr. Bosbouw en
Energie is de volgende. Naar mijn mening heeft een
groot aantal deskundigen veel energie gestoken in de
ontwikkeling van hun visie op de relatie: "bos en energie". U vindt gedegen beschouwingen onder meer
vanuit technologische, bosbouwkundige, landschap-
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pelijke, economische en ecologische invalshoeken.
Het wil mij voorkomen dat daarmee een afgeronde studie over het onderwerp is geleverd die ook aan de meningsvorming over diversificatie van de energievoorziening kan bijdragen.
Met deze toelichting overhandig ik u gaarne het
Energienummer van het Nederlands Bosbouwtijdschrift.
Antwoord van jhr. mr. M. L. de Brauw
De Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid is bijzonder ingenomen met het speciale energienummer van het Nederlands Bos bouwtijdschrift en
ik dank u, professor Van Maaren, voor uw duidelijke
toelichting daarbij. Een duidelijke toelichting, want ook
wij zijn er ons van bewust, dat hout als bron van energie voor ons eigen land - macro-economisch gezien maar een kleine rol speelt. We hebben er binnen de
BMD dan ook maar een bescheiden plaats voor ingeruimd, zij het dat het belang op micro-economische
schaal, dat ook door u is geaccentueerd aan de orde
komt. Eerst komen gas, olie, kolen en kernenergie en
van de zogenaamde "duurzame energiebronnen" zonnewarmte en vooral wind. De laatste tijd echter gaat
ook veel aandacht uit naar biomassa en daarbij hoort
dan hout als energiebron. Als we alleen naar Nederland kijken (maar dat doen we - met u - niet, daar kom
ik straks op terug) dan geeft de kwantitatieve bijdrage
van het hout aan de oplossing van het energieprobleem geen reden tot hoge verwachtingen.
Toch is de Stuurgroep erg verheugd met deze bundel artikelen, zelfs wanneer wij wèl alleen naar Nederland kijken. Het is namelijk, ook voor het slagen van de
BMD, van groot belang, dat iedereen zich van het
energievraagstuk rekenschap geeft en nagaat wat hij
of zij aan de oplossing ervan kan bijdragen. En dat zowel individueel als in het verband van gezin, beroep,
vakgebied. Dat is een kwestie van mentaliteit. Met de
tijdschriftaflevering die ik zojuist heb ontvangen, geven
de Nederlandse bosbouwers blijk dit te beseffen. We
weten bijvoorbeeld dat er door verscheidene organisaties proefaanplantingen zijn opgezet om na te gaan of
men tot een rendabele houtteelt, gericht op energieproduktie kan komen. Ook weten we dat men probeert iets
te doen aan de input-kant, dus: besparing, zuinigheid
met machinerieën en met voertuigen die zelf brandstof
vragen. Ook hier geldt: alle beetjes helpen. De bouwbouwers geven hiermee een aanzet die verdient te
worden verstaan door al diegenen die het energiebeleid vorm geven.
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landse situatie ook gedacht wordt aan de integratie
van houtteelt met andere activiteiten. U sprak o.m.
over het onderhoud van landschappelijke beplantingen. Wij vragen ons af of er langs deze weg niet meer
steun te verkrijgen zou zijn vanuit andere sectoren. U
stelde terecht dat de grote waarde van ons weinige
bos voor natuurbehoud en openluchtrecreatie beperkingen oplegt aan een al te intensieve exploitatie van
het bestaande bos. Anderzijds noemde u ook een, mij
persoonlijk onbekend, voorstel van de Bond van Tuinen landschapsarchitecten om opstanden van energiehout aan te leggen bij stads- en dorpsuitbreidingen.
Wellicht is hier aansluiting te vinden bij het plan
"Randstadgroenstructuur" van de Rijksoverheid, dat
behalve de houtteelt ook de recreatie dienen moet. Dat
laatste nu, die recreatie, zal toch ook wel mogelijk zijn
in de nieuw aangelegde, loutere produktiebossen. De
Stuurgroep zal zich hierover in het Tussenrapport uitspreken. Voor vele stedelijke recreanten zijn de bomen
het bos, ze houden wel van een "net" bos. Ik wou maar
zeggen, dat wellicht ook uit de sector "recreatie" medestanders gerecruteerd zouden kunnen worden als
het gaat om de aanleg van bossen voor de energievoorziening.
Ik kom nu weer terug op de kwantitatieve kant van
ons onderwerp, maar dan met het oog op het buitenland, op de ontwikkelingslanden. U heeft zojuist betoogd, dat de conceptie "hout als energiebron" daar
echt hout snijdt. Wij zijn ons er bij de Stuurgroep zeer
wel van bewust, dat het energieprobleem een wereldwijd probleem is en dat we Nederland daar niet uit los
kunnen maken. Onder meer getuigt hiervan de studie
die in onze opdracht wordt uitgevoerd over de relatie
tussen het Nederlandse energiebeleid en de energieproblematiek van ontwikkelingslanden. De wijze waarop wij, te zamen met de andere industrielanden ons
energievraagstuk aanpakken, heeft verregaande gevolgen voor het energievraagstuk in de derde wereld
en daarvan is de brandhoutvoorziening, vooral voor de
boerenbevolking een belangrijk onderdeel. Voor het
moment kunnen we dan wel blij zijn, dat dit probleem
bij steeds meer ontwikkelingsprojecten een rol speelt
en dat ook Nederlandse bosbouwers daarbij betrokken
zijn, er zal toch méér moeten gebeuren.
Wij als Stuurgroep doen ons best een bijdrage te leveren aan een juiste aanpak van het energieprobleem
in het algemeen en wij hopen dat de Nederlandse bosbouw met succes verder zal werken op het specifieke
terrein, dat het zijne is. Nogmaals: mijn dank voor deze
bundel, die ik zie als een bijdrage aan onze gezamenlijke inspanning.

Het deed me genoegen te horen, dat er in de Neder-
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