STUDIEKRING

Afzet hout van groveden

°
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In het najaar van 1966 werd door de Studiekringkommissie de gespreksgroep „Afzet hout van groveden" geïnstalleerd. In deze gespreksgroep namen
zitting de heren: ir J. Sipkens, voorzitter; en ir M. Bol, J. Derckx, ir A. G.
Gerritsen en ir C. J, Stefels, leden.
De opdracht luidde: Uitgaande van het gegeven, dat ook in de toekomst
een groot deel van de produktie van het Nederlandse bos uit hout van
groveden zal bestaan een indikatie te geven van de toekomstige ontwikkelingen in de afzet van dit hout en de problemen die zich daarbij eventueel
zullen voordoen. Het verrichten van onderzoek behoorde niet tot de opdracht.
In een aantal zittingen heeft de gespreksgroep zich met produktie en afzet
van het hout van de pinussoorten bezig gehouden. Zij heeft het genoegen
de Studiekring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in een
aantal punten van haar bevindingen rapport te doen.
1. De houtsoort.
Van de aanvang af heeft de gespreksgroep haar beschouwingen gewijd aan
het hout van de overwegend in Nederland voorkomende Pinussoorten (groveden, Oostenrijkse den en Corsicaanse den) samen uit de overweging, dat bij
de afzet geen wezenlijk onderscheid tussen het hout van deze drie soorten
wordt gemaakt. Bij de bestudering van de afzet is de gespreksgroep gekonfronteerd met de omstandigheid, dat in vele gevallen hout van pinus, lariks
en douglas niet gescheiden wordt afgezet. Voorzover statistisch materiaal
inzake de afzet aanwezig was, diende het pinusaandeel daarin te worden
geschat. Mede op grond van deze omstandigheid is de gespreksgroep van
mening, dat het gewenst is in de nabije toekomst produktie en afzet van
het hout van lariks en douglas te bestuderen. Reeds thans is er een aanzienlijk aanbod van Iarikshout; in de komende decennia zal dit aanbod toenemen,
terwijl een eveneens aanzienlijk kwantum douglashout op de markt zal
moeten worden gebracht.
Lariks- en douglashout zijn bij de afzet niet zonder meer vergelijkbaar
met Pinushout. Z o wordt bevoorbeeld de kleur van het kernhout van lariks
en douglas als een bezwaar ondervonden bij de huidige spaanplatenfabrikage.
Larikshout levert door zijn hoge harsgehalte bezwaren op bij het verzagen.
Douglashout en — in mindere mate — larikshout, laten zich nog moeilijk
impregneren met verduurzamingsmiddelen. Anderzijds biedt wellicht douglas
de mogelijkheid om zaaghout van voldoende afmetingen en kwaliteit voort
te brengen.
2. De periode waarop de beschouwingen betrekking hebben.
De gespreksgroep is uitgegaan van de afzetsituatie in 1965, enerzijds omdat
er over dat jaar redelijk betrouwbare cijfers van de afzet zijn op te stellen,
anderzijds omdat 1965 het laatste jaar is waarin van een tot dan toe vrij
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normaal afzetpatroon kon worden gesproken. Het jaar waarin de studie
grotendeels tot stand kwam — 1967 — toont in velerlei opzicht onzekerheden en sterke schommelingen in de afzet. Het eind van de beschouwde
periode is gesteld op 1980. Het doen van voorspellingen over de tijd na
1980 lijkt niet verantwoord.
3. De Pinus-bossen in Nederland, situatie in 1958.
Het meest recente statistische materiaal inzake de oppervlakte bezet met
groveden, Oostenrijkse den en Corsicaanse den verstrekt de Nederlandse
Bosstatistiek 1952—1963. Van de rond 113.000 ha, bezet met deze drie
soorten, vallen toe aan de bosgebieden:
— Veluwe
— Zuid
— Oost

32.000 ha (opgenomen 1953—-1955)
48.000 ha (
„
1958—1961)
14.000 ha (
„
1961—1963)

De gemiddelde tijd van opname ligt ongeveer in 1958; helaas beschikken
wij niet over recentere gegevens. D e gespreksgroep meent, dat het van groot
belang is, dat wordt voortgegaan met het bij de tijd houden van de bestaande
bosstatistieken. De houtverwerkende industrie krijgt steeds meer behoefte aan
betrouwbare oogst-ramingen. Ondanks de veroudering van de statistieken
zijn niettemin de oppervlaktegegevens per leeftijdsklasse, zowel absoluut als
relatief van veel belang:

De oogst van groveden.
foto Bosbouwproefstation
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Leeftijdsklasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0 t/m 9 jaar
10 „ 19 „
20 „ 29 „
30 „ 39 „
40 „ 49 „
50 „ 59 „
60 „ 69 „
70 jaar en ouder
Totaal

Oppervlakte Pinus
in ha
13.900
16.400
17.700
23.300
17.000
10.400
6.900
7.400
113.000

Idem in % van de oppervlakte opgaand
naaldhout per leeftijdsklasse
55% van
JJV O „„
55%
60% „

25.100 ha
30.000
JV.UW „,,
29.400 „

88%

„

26.600 „

95%
98%
97%
99%

„
„
„
„

17.900
10.700
7.100
7.500

„
„
„
„

73% van 154.300 ha

4. De omloop van de pinusbossen.
De gespreksgroep heeft de indruk, dat er onder de beheerders een sterke
neiging bestaat de omloop te verlengen. De motieven, die daarbij een rol
spelen zijn van velerlei aard: rekreatieve overwegingen, lage houtprijzen,
hoge aanlegkosten e.d. De gespreksgroep is van oordeel, dat het urgent is
om met behulp van economisch onderzoek te trachten vast te stellen welke
de economische gevolgen zijn van omloopverlenging. Vast staat wel, dat
omloopverlenging de in de bosbouw vastgelegde kapitalen snel doet toenemen.
Naast economisch onderzoek zal houtteeltkundig onderzoek niet kunnen
worden ontbeerd. Zolang de resultaten van dergelijk onderzoek niet bekend
zijn, tast de beheerder bij de vaststelling van de omloop in het duister en
zal hij op zijn intuïtie af moeten gaan. Dat daarbij fouten met zeer langdurige
nawerking kunnen worden gemaakt ligt voor de hand. De gespreksgroep
meent bij de verdere berekeningen van een omloopverlenging tussen 1958
en 1980 uit te moeten gaan. Bij een omloop van 50 jaar zouden tot 1980
theoretisch alle opstanden die in 1958 ouder dan 28 jaar waren, moeten
worden geveld. Dit zou neerkomen op velling van tweetiende van de derde
leeftijdsklasse en voorts van alle oudere leeftijdsklassen» samen rond 68.500
ha. Bij een omloop van 60 jaar: velling van tweetiende van de vierde leeftijdsklasse en voorts van alle oudere leeftijdsklassen, samen rond 46.400 ha.
De gespreksgroep heeft aangenomen, dat van de in 1958 vierde en oudere
leeftijdsklassen tot 1980 65% wordt geveld, samen 42.300 ha. De gemiddelde
omloop ligt dan iets boven de 60 jaar.
5. Mutaties in het pinas-areaal.
In analogie met het aandeel van de pinussoorten in de oppervlakte van het
opgaand naaldhoutbos in de eerste drie leeftijdsklassen (zie 3) mag worden
verwacht, dat de tot 1980 te vellen pinusbossen niet geheel met pinussoorten,
maar met een — belangrijk — deel met lariks, douglas en fijnspar zullen
worden herbebost. Weliswaar is de animo tot herbebossing met douglas wat
verminderd, doch daar staat tegenover, dat de herbebossing met fijnspar in
omvang toeneemt. De gespreksgroep gaat ervan uit, dat de tendens tot omvorming van pinus in meereisend naaldhout (zie 3) zich in iets verzwakte mate
voortzet en neemt aan, dat 60% van de te vellen pinusopstanden met pinus
zullen worden herbebost. (60% van 42.300 ha = 25.400 ha). Per saldo ontstaat daardoor een areaalvermindering van 42.300 — 25.400 = 16.900 ha.
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De leeftijdsklassenverdeling verandert van 1958 tot 1980 aldus:
Leeftijdsklasse

1. 0 t/m
2.
3.
4.
5.
6.
7.,

10 „
20 „
30 „
40 „
50
60
UU »„
70 jaar

9 jaar
19 „
29 „
39 „
49 „
59 „ )
\t?
69 „ )/
en ouder

samen

ha in 1958
13.900
16.400
17.700
23.300
17.000
17.300
7.400
113.000

.ha in 1980
25.400
13.900
16.400
17.700
14.100
8.600
96.100

De gespreksgroep verwacht van het Nederlandse bosareaal geen uitbreiding
van betekenis in het pinusareaal.

6. De afzet van pinushout in 1965 en de ontwikkelingstendensen na 1965.
Een afzetstatistiek van inlands pinushout bestaat niet. De gespreksgroep
heeft het schaarse statistische materiaal over naald houtverbruik geïnterpreteerd en aangevuld met eigen" schattingen en komt dan tot het volgende afeetpatroon in 1965 (afzet in Nederland en in het buitenland):
— paaltjes voor betuiningen,
afrasteringen, perkoenrijen,
fruitteelt e.d.
— palen voor beschoeiingen
— heipalen tot 5 m' lang
6 m' en langer
— mijnhout
— kist- en zaaghout
— wolhout
— spaanplaathout en vezelhout

M 0
„
„
„
„
„
„

4—10 cm
10—15 „
12—17 „
15-19 „
5— 8 „ Ned.
12—17 „ buitenland
> 17 cm
Ned.
buitenland
„ > 15 cm :
„ 5—30 cm: Ned.
buitenland

— diversen, geriefhout e.d.
Totaal

40.000 m 3
20.000
20.000
50.000
90.000
50.000

10.000
15.000
10.000
30.000
25.000
360.000 m3

De tendensen in het verbruik van de genoemde sortimenten tussen 1965 en
1980 worden als volgt gewaardeerd:
— Paaltjes M & 4—10 cm:
De vraag zal stabiel blijven; een groter deel van de markt zal door lariks
en fijnspar worden ingenomen; voor pinussoorten resulteert een afzetvermindering.
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Grenen heipalen bij een heistelling.
foto Ministerie van Landbouw en Visserij

— Beschoeiingspalen M 0 10—15 cm:
De vraag zal wat toenemen, doch ook hier zal vooral lariks een groter deel
van de markt krijgen; voor pinussoorten zal de afzet gelijk blijven.
— Heipalen M 0 12—19 cm:
De pinussoorten dekken hoogstens 20% van de inlandse vraag doordat het
aanbod vooral in de lange maten beperkt is. Ook bij teruglopend heipalenverbruik zal het aanbod van grenen palen kunnen worden geplaatst; er mag
worden verwacht dat in 1980 een ongeveer even groot kwantum kan worden
afgezet als in 1965.
— Mijnhout M 0 5—8 en 12—17 cm:
In Nederland zal in 1980 geen mijnhout meer worden gevraagd. De weinige
in 1968 nog werkende mijnen zullen slechts 30.000 m 3 verbruiken tegenover
120.000 m 3 enige jaren geleden. Tegen 1980 zullen ook de thans nog producerende mijnen wel zijn gesloten.
In het Roergebied zal een deel van de huidige vraag blijven bestaan. De
verwachting is, dat het verbruik in de Bondsrepubliek van ±. 1.800.000 m 3
van enige jaren geleden tot een betrekkelijk stabiel niveau van ±. 600.000 m 3
per jaar zal dalen. Aangezien belangrijke bosgebieden van Nederland een
korte transportafstand naar het Roergebied hebben, zal enige afzet van dit
sortiment ook in 1980 nog mogelijk zijn.
In de beperkte afzetmarkt zal ook een deel van het lariks- en douglashout
moeten worden ondergebracht.
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•
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Grenen witgeschilde, gepunt en gekruinde perkoenpalen.
foto ir A. G. Gerritsen

,

•— Kist- en zaaghout M 0 > 17 cm;
De vraag naar kisthout in bepaalde voor grenenhout belangrijke emballagesektoren loopt terug tengevolge van verdringing door andere materialen. In
het waterbouwhout, tot voor kort een van de zeer belangrijke afzetgebieden
van gezaagd inlands grenen, heeft een belangrijke verdringing door tropisch
hout plaatsgevonden. Inlands grenen schijnt niet altijd de kans te krijgen, die
het uit hoofde van zijn konkurrentiemogelijkheden zou kunnen innemen. De
toekomstige afzet in deze sektor zal sterk afhangen van de vraag of de grote
opdrachtgevers het grenen een redelijke kans willen geven. In de sektor bouwhout heeft het inlands grenen tot heden nauwelijks een afzet, hoewel bepaalde
onderdelen (bijvoorbeeld vloerbalken) zeer goed in grenen leverbaar zouden
zijn.
Indien in de waterbouwsektor een redelijke kans wordt geboden en indien
het lukt om in de bouwhoutsektor een afzet te verwerven, behoeft voor voldoende afzet van het grenen zaaghout in 1980 niet te worden gevreesd.
— Wolhout M 0 > 15 cm:
De vraag naar houtwol voor de vervaardiging van plaatmaterialen neemt
toe. Er mag worden verwacht dat een groter deel van het grenenhout hierin
afzet kan vinden.
— Spaanplaten- en vezelhout:
De spaanplaatfabrikage in een gebied binnen =fc 150 km van onze oostelijke
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Grenen bezaagd hout.
foto Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

en zuidelijke grenzen neemt in een zeer snel tempo toe. Het verbruik van een
10-tal bedrijven binnen 120 km van onze oostgrens bedraagt in 1968 reeds
± 650.000 sm naaldhout
± 450.000 sm loofhout (voornamelijk beuk)
±. 150.000 sm zagerij-afval.
In technisch opzicht kan loofhout of zagerij-afval worden vervangen door
rond naaldhout. In België, wat als geheel — gezien de transportafstand —
als een potentiëel afzetgebied van het Zuiden van Nederland is te beschouwen, zal het rond-houtverbruik in 1968 ± 600.000 sm bedragen. In Nederland bedraagt het rondhoutverbruik in de spaanplaatindustrie in 1968 ±
25.000 sm, waarvan ifc 15.000 sm naaldhout. De Nederlandse vezelplaatindustrie verbruikt in 1968 ± 20.000 sm naaldhout.
Aangezien grenen een in de spaanplaatfabrikage zeer gewilde houtsoort
is, zullen de afzetmogelijkheden voor ons pinushout vrijwel onbeperkt zijn.
— Diversen, geriefhout e,d.
Verwacht mag worden dat het verbruik in deze sektor terugloopt en in
1980 nog slechts onbetekenend zal zijn.
7. Kapprognose en afzet van pinushout in 1980.
Op grond van het in punt 5 geraamde pinusareaal en de leeftijdklassenverdeling van dit areaal wordt — met gebruikmaking van de opbrengsttabel voor groveden van Grandjean en Stoffels — de totale oogst in 1980
als volgt geraamd:

— ..,— _• -..,_.,
/
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Leeftijdsklasse
20 t / m 29 jaar
30 „ 39 „
40 „ 49 .„
50 „ 59 „
60 „ 69 „
70 jaar en ouder

1
j

m 3 spilhout
met schors

gem, dbh in cm
met schors

38.000
56.000
66.000

7
10
13

153.000

19

87.000

25

400.000

De spilhout-massa is met een van 30 tot 23 variërend percentage gereduceerd tot werkhout, mijnhout geschild. Met deze reduktie zijn: onvolkomenheid in de opstand, stobverlies, topverlies en schorsverlies ingekalkuleerd.
Met behulp van frequentieverdelingen van de boomdiameter (naar stamtal en volume) en een stamvormfunktie heeft het Bosbouwproefstation berekend ,dat de sektiegewijze samenstelling van de oogst als volgt zal zijn:
Sektics van 2 m lengte
(mijnhout geschild)
m3

M 0 cm
< 4
5— 8
9—12
13—16

4.000
40.000
65.000
60.000 .

< 17 cm 0: ± 170.000 m 3

17—20
21—24
25—28
29—32
> 32
< 2 m lengte

48.000
37.000
20.000
10.000
9.000
7.000

> 17 cm 0: ± 130.000 m 8

300.000

Bij deze kapprognose moet nog worden aangetekend, dat het twijfelachtig
is of in 1980 stamhout met dbh < 10 cm zal worden geoogst en verwerkt.
Het betreft hier een hoeveelheid van naar schatting 25.000 m 3 , waarmee
voornamelijk de middendiameter < 4 en 5—8 zijn overschat.
Op grond van de in punt 6 besproken ontwikkelingstendensen in het
verbruik raamt de gespreksgroep de afzet in 1980 in de verschillende sortimenten als volgt:
1980
—
—
—
—

paaltjes
beschoeiingspalen
heipalen
mijnhout

M
„
,,
„

0 4—10 cm
„ 10—15 „
„ 12—19 „ ,
„ 5—17 „

— diversen (vnl. geriefhout)
— industriehout, spaanplaat-,
vezelplaat- en papierhout
— kist- en zaaghout
„ „ >
— wolhout
„ „ >

17 „
15 „
Totaal

(
;1

1965)

30.000 m
20.000 „
20.000 „
25.000 „
(export)
5.000 „

( 40.000)
( 20.000)
( 20.000)
(140.000)

105.000 „
70.000 „
25.000 „

( 40.000)
( 60.000)
( 15.000)

300.000 m 3

(360.000)

( 25.000)
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Grenen: gebruik als mijnhout en industriehout (bijv. spaanplaathout, papierhout).
foto ir P. H. M. Tromp
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Bovenstaande produktie- en afzetramingen 1980 leren, dat in de sektor
industriehout rond 100.000 m 3 (overeenkomend met ongeveer 150.000 sm)
zou moeten worden afgezet. Dit zou rond één derde van de totale produktie
zijn, terwijl in 1965 slechts ruim 10% in deze sektor werd afgezet.
Aan de mogelijkheid van de afzet naar de spaanplaatindustrie van een
zo hoog percentage van de oogst behoeft niet te worden getwijfeld. Zelfs
wanneer de afzetmogelijkheden in de andere sortimenten te hoog zouden
zijn geraamd, is de opnamekapaciteit van de spaanplaatindustrie zo groot,
dat in 1980 niet met een kwantitatief afzetprobleem voor pinushout behoeft
te worden gerekend.
Of de verplaatsing van de afzet van het relatief goed betaalde mijnhout
en het zeker goed betaalde geriefhout naar het spaanplaathout prijstechnisch
een veelbelovende ontwikkeling kan zijn, is een geheel andere vraag. In de
spaanplatenindustrie in Duitsland zijn van 1965 tot eind 1967 de prijzen
voor de platen gedaald van ± D.M. 330 per m3 tot ± D.M. 250 per m 3 . In
deze bedrijfstak verwacht men tengevolge van het gereedkomen van nog zeer
grote in aanbouw zijnde produktiecapaciteiten een verdere prijsverlaging van
de platen. Men gewaagt zelfs van ± D.M, 200 per m 3 , een prijs die in de
buurt van die van het gezaagde bouwhout ligt.
De ontwikkeling van de spaanplatenprijzen laat op korte termijn weinig
hoop voor optimisme. Als vaststaand moet worden aangenomen, dat de prijs
voor spaanplaathout beneden de mijnhoutprijs en beneden de prijs voor geriefhout zal liggen. Overigens kan een relatief lage prijs voor het rondhout
franko fabriek gedeeltelijk worden gekompenseerd door relatief lage oogst- en
bewerkingskosten. In hoeverre de spaanplaatindustrie daaraan kan meewerken
(bijvoorbeeld door verwerking van ongeschild naaldhout van 2—2% m lengte)
valt thans nog niet te beoordelen. De fabrikanten van kwaliteitsplaten wijzen
ongeschild naaldhout thans nog grotendeels af.
De huidige in volle gang zijnde ontwikkeling in de spaanplaatindustrie: het
ontstaan van zeer grote bedrijven met een jaarproduktie van 100.000 m 3
(250.000 sm rondhoutverbruik) per jaar en meer en het verdwijnen van kleinere fabrieken leidt anderzijds tot verhoging van de transportkosten naar de
fabriek.
De vraag rijst of er geen andere houtverwerkende industrie is, die voor
grenenhout een betere prijs kan betalen dan de spaan platenindustrie. Sinds
de tweede wereldoorlog is er hoegenaamd geen afzet van inlands grenenhout
naar de cellulose-industrie geweest. De laatste jaren is in de geïndustrialiseerde landen een zeer snelle stijging waar te nemen in het sulfaatcelluloseverbruik, terwijl het verbruik van sulfietcellulose en van houtslijp vrijwel stabiel
is. Deze ontwikkeling hangt samen met de zeer snelle stijging van het verbruik
van verpakkingspapieren. Het sulfaatcellulose-proces is bij uitstek geschikt
voor grenenhout.
In Nederland en in de Bondsrepubliek wordt geen sulfaatcellulose gemaakt,
hoewel er een groot verbruik is. Aangezien cellulosefabrikage eventueel geïntegreerd met papierfabri kage een hoge graad van houtveredeling is, moet
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de sulfaatcellulose-industrie in staat worden geacht voor zijn grondstof hout
meer te betalen dan de spaanplatenindustrie, voorzover de marktsituatie dit
mogelijk maakt.
Een economisch rendabele sulfaatcellulosefabriek moet zeer groot zijn. De
jaarlijkse houtbehoefle van één fabriek is te stellen op 1 a
miljoen m 3 .
Weliswaar kan ook zagerij-afval worden verwerkt, maar het is duidelijk, dat
in Nederland niet het hout te vinden is om een sulfaatcellulosefabriek te voeden. Of in Nederland en in de beide deelstaten Nedersaksen en Westfalen van
de Bondsrepubliek samen voldoende hout te vinden zal zijn voor een sulfaatcellulosefabriek dient te worden onderzocht. De enorme ontwikkeling van de
spaanplaatfabrikage in de Bondsrepubliek kon wel eens mede het gevolg zijn
van het ontbreken van de sulfaatcellulose-industrie. Het is opvallend, dat de
produktie van spaanplaat in de Bondsrepubliek in 1968 een geraamde
2.500.000 m 3 bedraagt, terwijl in Zweden de produktie van 1968 wordt gesteld
op slechts 350.000 m 3 .
De gespreksgroep is van mening, dat bij aanwezigheid van een sulfaatcellulose-industrie een alternatief voor de afzet van grenenhout geboden zou
zijn, waardoor de kans op betere prijzen voor het hout zou stijgen. De gespreksgroep beveelt de Studiekring aan onderzoekingen, die kunnen leiden
tot de stichting van een sulfaatcellulosefabriek te bevorderen.
Wanneer naast grenen ook hout van lariks en douglas zou kunnen worden
verwerkt is van de oogst uit het Nederlandse bos in 1980 jaarlijks naar schatting 200.000 m 3 potentieel geschikt voor cellulosefabrikage.
De Nederlandse houtproducent moet ermee rekenen, dat de reeds begonnen
verschuiving in de afzet van sortiment, dat in zijn oorspronkelijke ronde vorm
wordt gebruikt, naar een sortiment, dat dient als grondstof voor de grote
houtverwerkende industrie, in snel tempo voort zal gaan.
Minstens één derde, misschien zelfs uiteindelijk de helft van de oogst van
pinushout zal voor deze houtindustrie bestemd worden. Bepaalde gedeelten
van de oogst zullen in zijn geheel naar de industrie gaan. Déze ontwikkeling
brengt voor de houtproducent verlaging van de opbrengst franko afnemer
met zich mee.
De houtproducent kan aan deze ontwikkeling alleen het hoofd bieden door
zijn kosten te verlagen. Aangezien het grootste deel van de prijs franko afnemer thans bestaat uit oogst-, bewerkings- en transportkosten zal aan de
verlaging van deze kosten in de eerste plaats moeten worden gewerkt. De
gespreksgroep beveelt de studiekring aan, dit aspekt van de kostprijs van het
hout met voorrang te bestuderen. Overleg met de houtindustrie kan hierbij
niet worden ontbeerd.
8.

Aanbevelingen.
a. Mede omdat in bepaalde sektoren van de afzet grenenhout in toenemende mate konkurrentie zal gaan ondervinden van het hout van lariks en douglas
is het gewenst de toekomstige oogst- en afzetontwikkeling van deze beide
laatste houtsoorten te gaan bestuderen.

286
b. De opnameperiode van de Nederlandse Bosstatistiek ligt tussen 1952 en
1963. Voor een marktpolitiek is een produktieprognose noodzakelijk. Een
produktieprognose kan alleen worden gemaakt aan de hand van een recente
bosstatistiek. Het is gewenst dat de gegevens van de Nederlandse Bosstatistiek
bij de tijd worden gehouden.
c. Er bestaat een tendens de omloop van pinus-soorten te verlengen. Het
is dringend gewenst om met behulp van economisch en houtteeltkundig onderzoek de mogelijkheden en de gevolgen van zo'n omloopverlenging vast te
stellen.
d. In de waterbouwsektor heeft grenenhout terrein verloren aan tropische
houtsoorten. Met het oog op een bevredigende afzet ,in de toekomst van het
grenenzaaghout is het gewenst na te gaan, welke voorwaarden moeten worden vervuld, om in deze sektor een bij de mogelijkheden passende plaats in
het verbruik in te nemen.
e. In de bouwhoutsektor wordt nauwelijks gezaagd inlands grenen gebruikt.
Het is gewenst na te gaan waar in deze sektor inlands grenen een plaats
in zou kunnen nemen en welke belemmeringen daartoe moeten worden weggenomen.
f. Het verbruik van hout in ronde vorm zal sterk afnemen, het verbruik als
grondstof voor de houtverwerkende industrie snel toenemen. Voor grenen
is er een zeer omvangrijke afzetmogelijkheid naar de spaanplaatindustrie,
welke echter prijstechnisch niet veelbelovend schijnt. Het is gewenst de studies
die gewijd worden aan de mogelijkheden van cellulosefabrikage uit grenen
te volgen en waar mogelijk daaraan daadwerkelijk mee te werken.
g. De verschuiving in de afzet van houtverbruik in ronde vorm naar een
massasortiment voor de houtverwerkende industrie houdt een vermindering
in van de gemiddelde opbrengst franko afnemer. Deze prijsvermindering kan
alleen worden gekompenseerd door kostprijsverlaging,
In verband met het relatief grote aandeel van de oogst- en transportkosten
in de totale kostprijs is het zeer gewenst de mogelijkheden tot aanpassing van
de oogst- en transportmethoden te bestuderen met het doel tot verlaging van
kosten te komen.
De gebruiker van dit rapport wordt erop gewezen, dat veel van de gehanteerde cijfers berusten op eigen interpretaties van bestaande gegevens en op
schattingen en derhalve niet zelden een arbitrair karakter dragen. De trendmatige ontwikkelingen worden door het cijfermateriaal aangetoond; de absolute hoogte van de cijfers moet met enige reserve worden beschouwd.

