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VERSCHILLENDE GELEDINGEN VAN D E PRODUCTIEKOLOM
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door
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De Studiekringbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging was dit jaar gewijd aan de houtvoorziening van Europa en meer
in het bijzonder aan de grondstofvoorziening van de vezelplaten-, de spaanplaten- en de papierindustrie in.Nederland. De 4 deskundige praeadviseurs
hebben de ontwikkeling van de houtafzet in de volgende conclusies samengevat:
a. het houtverbruik in Europa is sinds 1950 belangrijk gestegen en verwacht mag worden, dat deze toename in houtverbruik zich ook in de
komende 10 jaren zal voortzetten;
b. de houtproductie van Europa is sinds 1950 eveneens gestegen, maar
deze stijging is bij die van het houtverbruik ten achter gebleven, waardoor
de houtbalans, die in 1950 ongeveer in evenwicht was, een toenemend tekort
aanwijst;
c. de papier- en vooral de platenindustrie hebben zich in de laatste jaren
belangrijk uitgebreid, waardoor hun aandeel in het totale houtverbruik ten
koste van dat van de zaagindustrie en van dat voor andere doeleinden sterk
is gestegen.
Bij deze ontwikkeling wordt het voor de Nederlandse houtindustrie steeds
moeilijker ruw hout uit het buitenland te betrekken. Hij is daarom meer
belangstelling gaan tonen voor het inlandse hout.
Uit bovenstaande conclusies blijkt, dat bij de houthandel en de houtindustrie van hoogconjunctuur kan worden gesproken. Men zou verwachten,
dat door de grotere vraag bij geringer aanbod de prijzen van het ruwe hout
zouden aantrekken. Onbegrijpelijkerwijze is dit echter in werkelijkheid
geenszins het geval. Zo daalde voor het bosbedrijf Singraven gedurende de
periode 1955/1956 t / m 1963/1964 de gemiddelde naaldhoutprijs van ƒ 5 2
tot ƒ 42 per m a en die voor het loofhout van ƒ 35 tot ƒ 24 per m 3 . Met
het oog op de zeer lage houtprijzen werd de jaarlijkse kap van ± 1500 m 3
vanaf 1962 ingekrompen tot 800 m 3 . De bedrijfswinst is van ƒ 2 9 per
jaar/ha omgeslagen in een bedrijfsverlies van ƒ 1 2 per jaar/ha.
Ondanks de algemeen heersende hoogconjunctuur, waarvan ook de houthandel en de houtindustrie profiteren, zinkt de bosbouw in een steeds dieper
wordende, moordende depressie weg. Zelfs op goede gronden als Singraven
is de bosbouw verliesgevend geworden.
In figuur 1 is dit opvallend verschil in economische ontwikkeling tussen
de verschillende geledingen van de productiekolom „hout" in beeld gebracht.
Het forum op de Studiekringbijeenkomst meent de ongunstige ontwikkeling in de bosbouw te moeten toeschrijven aan de verminderde mijnhoutafzet. Deze verklaring is weinig overtuigend, ten eerste omdat ook de prijs
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Figuur 1. Vergelijking van de economische ontwikkeling in de verschillende geledingen
van de productiekolom „hout".

van de niet tot het mijnhout behorende houtsortimenten sterk is gedaald en
ten tweede omdat de vermindering van de afzet in de mijnhoutsector ruimschoots is gecompenseerd door grotere afzet in andere sectoren.
In de Scandinavische landen en Finland heeft de bosbouw voor de financiële moeilijkheden een oplossing gevonden door integratie met de hout-
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industrie. Voor het zo sterk versplinterde bosbezit in Nederland is dit niet
mogelijk.
Voorts gaf het forum de raad: Bosbouwers verenigt U. Maar zijn de
bosbouwers eigenlijk niet reeds georganiseerd in de Nederlandse vereniging
van Boseigenaren en het Bosschap? Dient vooral deze laatste organisatie,
aan welke publiekrechtelijke bevoegdheden zijn verleend, in deze levenscrisis voor de bosbouw niet een meer positieve rol te spelen? Zeker zal niet
met het streven naar een billijke recreatievergoeding voor bosbezit kunnen
worden volstaan. Ook voor de productiesector zijn vooral met het oog op de
door de overheid opgelegde instandhoudingsplicht der bossen steunmaatregelen noodzakelijk.
De Studiekringcommissie constateert uitdrukkelijk, dat de prijs, die de
Nederlandse producent voor zijn hout ontvangt niet abnormaal laag is en
overeenkomt met de wereldmarktprijs. Zonder vermelding van de desbetreffende absolute gegevens is deze uitspraak moeilijk te beoordelen. Opvallend is het, dat ook in de praeadviezen het noemen van absolute houtprijzen angstvallig is vermeden. Tegenover deze uitspraak kan ik aanvoeren,
dat naar een recent bericht in Noorwegen voor industriehout thans de volgende m 3 -prijzen franco autoweg gelden: fijnsparrenpapierhout ƒ 49,50,
espenpapierhout ƒ 35, espenspaanplatenhout ƒ 3 8 , espenlucifershout ƒ 57,50,
terwijl zoals hiervoren is medegedeeld de gemiddelde m 3 -prijzen voor naalden loofhout in het jaar 1963/1964 voor Singraven slechts ƒ 42 en ƒ 24
hebben bedragen. Dit is zeker wel een belangrijk verschil.
Onder de huidige omstandigheden is het begrijpelijk, dat de suggestie
van de papierindustrie, dat voor de bosbouw de teelt van papierhout met
snelgroeiende houtsoorten, zowel loof- als naaldhout, in korte omloop goede
vooruitzichten zou bieden, sterk de aandacht heeft getrokken. De Vereniging
van Nederlandse Papierfabrikanten is hiervan zo zeer overtuigd, dat zij de
Nederlandse Regering in overweging heeft gegeven in Oostelijk Flevoland
5.000 ha goede gronden met populieren te beplanten, die jaarlijks 70.000 m 3
papierhout zouden kunnen produceren voor een nieuw op te richten papierfabriek, terwijl deze beplantingen tegelijkertijd in de grote recreatiebehoefte
van de randstad Holland zouden kunnen voorzien. Een zeer veelbelovend
plan, dat zo de daarvan gekoesterde verwachtingen in vervulling zouden
gaan, een einde zou kunnen maken aan de noodlijdendheid van de bosbouw.
Om deze reden is een nadere overweging van deze suggestie zeker de moeite
waard.
Van de loofhoutsoorten komt voor de teelt van papierhout de populier
en van de naaldhoutsoorten de fijnspar het meest in aanmerking. Voor deze
beide houtsoorten zijn resp. in bijlage 1 en 2 de opbrengsten, de kosten en
de arbeids- en kapitaalsintensiteit bij een voor de productie van papierhout
geëigende omloop becijferd.
Wat betreft de populier blijkt uit bijlage 1, dat van een zuiver productiebos
op 1ste boniteit grond bij een 18-jarige omloop de opbrengst ± 9,2 m 3
ongeschild rondhout per jaar per ha bedraagt. Deze schatting is zeer veel
lager dan die van de papierindustrie ad 14 m 3 per jaar/ha. Wanneer dit bos
tevens voor recreatie-doeleinden moet dienen, zal de productie uiteraard lager
zijn dan in zuiver productiebos. Hoeveel minder hangt af van de voorzieningen (picknickplaatsen, speel- en ligweiden, campingplaatsen, zomerhuisjes
enz.), die men ten behoeve van de recreatie denkt aan te brengen. Daarnaast
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rijst de vraag, of een zuiver populierenbos voor de recreatie met een leegkapbedrijf in korte omloop verenigbaar is. Vrij algemeen ontmoet men de opvatting (5), dat een bevredigende combinatie van productie- en recreatiebos
slechts te verwezenlijken is bij een menging van houtsoorten in een uitkapbedrijfsvorm of bij een lange omloop, waarbij de bomen zware afmetingen
kunnen bereiken. Ik vrees, dat de door de papierindustrie verwachte productiviteit en recreatiewaarde van dit populierenbos een geheel onbereikbaar
ideaal zal blijken te zijn.
Bij de beoordeling van de rentabiliteit van de populierenteelt met korte
omloop zal ik mij beperken tot het zuivere productiebos, waarbij dus de
productievermindering tengevolge van recreatievoorzieningen geheel buiten
beschouwing wordt gelaten.
In bijlage 1 is berekend, dat bij een prijs van ƒ 4 1 , - per m 3 ongeschild
rondhout slechts de blote productiekosten worden gedekt en niets overblijft
voor vergoeding van de met deze teelt gemoeide kapitaalsinvestering van
ƒ 6.089,- per ha. Voor een bescheiden rendement ad 2,5 % van het ge, , . , . . .
, 6089 . 0,025
investeerde kapitaal zal de houtpnjs ƒ
— — — — ƒ 16,50 per m 3
9,2
hoger moeten zijn en derhalve ƒ 57,50 per m 3 moeten bedragen.
Het is mij bekend, dat de rentabiliteit van de populierenteelt vaak zeer
veel gunstiger wordt beoordeeld. Dit is o.a. het geval in de bedrijfseconomische mededeling no. 39 van het L.E.I. (7), handelende over de rentabiliteit
van de populierenteelt op komgrond. Dit is toe te schrijven aan sterk afwijkende kosten- en opbrengstnormen. Voor een gemakkelijke vergelijking
zijn de in beide gevallen gebezigde normen in de hiervolgende tabel naast
elkaar weergegeven.
Vergelijking

van de kosten- en opbrengstnormen

voor de populierenteelt

in

Nederland.

Omschrijving der normen

L.E.I.
1959/60

Singraven
1956/64

Bosaanleg per ha cultuur
Bosonderhoud- en algemene beheerskosten per ha bos
Kap- en sleepkosten per m 3
Houtopbrengst per ha kapvlakte bij 28-jarige omloop in nv1
Prijs op stam per liggend gemeten m 3
Bedrijfsrentevoet

ƒ 744
ƒ 50
ƒ
7
250
ƒ 70
4%

ƒ 1.825
ƒ 118
ƒ
15
142
ƒ
45
2,5%

Links vindt men de rooskleurige verwachtingen, rechts de verkregen
bedrijfsresultaten van Singraven gedurende de laatste 9 jaren. De verschillen
tussen beide schema's zijn enorm. Het is begrijpelijk, dat de half zo lage
kostennormen en de dubbel zo hoge opbrengstnormen leiden tot een fantastisch rendement van 9 % , dat echter in de praktijk bewezen zal moeten
worden.
Ik vermoed, dat de hierboven voor een bescheiden rendering berekende
prijs van ƒ 57,50 per m 3 ongeschild populierenrondhout voor de papierfabrikant even weinig interessant is als die van ƒ 41 voor de bosbouwer.
Misschien zou een compromis bereikt kunnen worden bij ƒ 49 per m 3 ,
maar in dat geval zou het rendement in de bosbouw reeds teruggelopen zijn
tot 1,21 % .
De voorgestelde aanleg van 5000 ha populierenbos in Oostelijk Flevo-
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land zal, zelfs bij een lage grondwaarde van ƒ 2.500 per ha, van de Staat
een kapitaalsinvestering vergen van 30,5 miljoen gulden. In het gunstigste
geval, namelijk als door de recreatievoorzieningen geen productievermindering optreedt, zal dit bos 46.000 m 3 ongeschild rondhout kunnen produceren.
Zo dit rondhout tegen ƒ 49 per m 3 verkocht zou kunnen worden, zal dit bos
een exploitatiesaldo kunnen opleveren van ƒ 368.000. Indien voorts de voor
de uitvoering van dit plan benodigde 30,5 miljoen gulden door middel van
een lening met een rentevoet van 5,75 % zou kunnen worden verkregen,
zou dit een jaarlijkse rentelast van ƒ 1.753.750 betekenen. De jaarlijkse
steun aan dit 5000 ha grote populierenbos van m.i. twijfelachtige recreatiewaarde zou dan ƒ (1.753.750 — 368.000) : 5.000 = ƒ 277 per ha bedragen.
Met dit bedrag voor ogen lijkt mij de vraag gewettigd, of het geen aanbeveling
verdient het bestaande, noodlijdende, particuliere bosbezit, hetgeen naar
samenstelling en gemiddelde leeftijd onbetwisbaar een veel grotere recreatieve
betekenis bezit, wat effectiever te steunen dan de nu in overweging zijnde,
schamele vergoeding van ƒ 50 a ƒ 60 per ha?
Vervolgens kom ik dan op de fijnspar. In bijlage 2 is becijferd dat van
een productiebos op 1ste boniteit grond bij een 40-jarige omloop een jaarlijkse opbrengst van 11,4 m 3 ongeschild rondhout per ha is te verwachten.
Hieruit blijkt, dat de fijnspar in productievermogen de populier in niet onbelangrijke mate overtreft.
De blote productiekosten zijn door de lagere aanlegkosten en de langere
omloop slechts ƒ 28,60 per m 3 . De benodigde kapitaalsinvestering is echter
voor de fijnspar hoger, namelijk ƒ 7090 per ha bos. Voor een rendering
van 2,5 % zal dan de houtprijs ƒ 44,20 per m 3 moeten bedragen.
Deze prijs zal voor de papierindustrie ongetwijfeld aantrekkelijk zijn,
maar voor dit hout zal ook bij de bouwnijverheid (paalhout) en de zaagindustrie belangstelling bestaan. Daar de papierindustrie in deze concurrentiestrijd de zwakste positie inneemt, zal haar slechts een gedeelte van deze
productie toevallen. Voorlopig zal deze grondstofbron van geheel ondergeschikte betekenis blijven, daar de eerste tientallen jaren weinig inlands
vurenhout aan de markt kan komen.
Reeds enige jaren geleden heb ik de aandacht van de Nederlandse bosbouw
op deze veelbelovende industriehoutsoort gevestigd (3), en voor haar een
ruimer aandeel bij de herbebossing bepleit. Met genoegen heb ik geconstateerd, dat het Staatsbosbeheer deze raad ter harte heeft genomen. Zo blijkt
uit het laatste jaarverslag van deze dienst (8), dat de fijnspar thans onder de
cultuurhoutsoorten achter de groveden de tweede plaats inneemt.
Tenslotte is het interessant uit de in de bijlagen opgestelde bedrijfsanalyses na te gaan, hoe de arbeids- en de kapitaalsintensiteit in de bosbouw
zich verhoudt tot die in de verschillende takken van houtindustrie. De
arbeidsintensiteit is uitgedrukt in het aantal arbeiders benodigd voor de
productie van 1000 m 3 hout en de kapitaalsintensiteit in het geïnvesteerde
bedrag per arbeider. De desbetreffende gegevens zijn in de hierna volgende
tabel opgenomen.
Hieruit blijkt duidelijk, dat de bosbouw tegenover de houtindustrie arbeidsextensief doch buitengewoon kapitaalintensief is.
Ik hoop, dat deze beschouwingen iets zullen kunnen bijdragen tot verbetering van de huidige, zo moeilijke positie van de Nederlandse bosbouw.
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Vergelijking

van de arbcidS'

en kapitaalsintensiteit
houtindustrie.

Bosbouw

Omschrijving
Arbeidsintensiteit
aantal arbeiders per
1000 m 3 hout

met

die van

Zaagindustrie

Papierindustrie

Spaanplatenindustrie

5,0

4,3

7,0

ƒ 10.000

ƒ 12.000

ƒ 25.000

pop. = 2,2
fijnsp. = 1,8
gem. = 2,0

Kapitaalsintensiteit
pop. = ƒ 304.450
Investering per arbeider fijnsp. = „ 354.500
in gids.
gem, = „ 329.500

van de bosbouw

de

Bijlage: 1.
P R O D U C T I E B O S V A N P O P U L I E R , B O N I T E I T I M E T 18-JARIGE O M L O O P

Voor dc teelt van industriehout is uitgegaan van 3-jarige bewortclde stekken in een plantverband van 4 x 4 m, met lussenplanting van zwarte els.
Bij een omloop van 18 jaar is dan geen dunning noodzakelijk.
De raming van de te verwachten houtopbrengst is gebaseerd op het proefperk NP 2 van het Instituut van Bosbouwonderzoek van de Landbouwhogeschool, dat indertijd in een dergelijke aanplant bij Emmeloord is uitgezet (2).
Helaas is dit proefperk op 16-jarige leeftijd aan de stadsuitbreiding ten offer
gevallen, waardoor de gegevens voor de 18-jarige leeftijd door extrapolatie
moesten worden gevonden. In de hierna volgende tabel is de ontwikkeling
van deze opstand weergegegeven.
Ontwikkeling

van Popidus

Leeftijd
in
jaren

Gemiddeld
dikte
cm

Gemiddeld
hoogte
cm

8
(I
14
16
18

12,3
17,3
21,8
24,7
27,5

9,4
12,6
15,8
17,8
19,6

catutdensis

cv Regenerata

Stamhout
volume
m3/ha
28,1
73,6
140,3
186,2
230,6

Bon, ƒ.
Aanwas m n / h a

lopend
—

15,2
22,2
23,0
22,2

Gemiddeld
3,5
6,7
10,0
11,6
12,5

Bij de berekening van de te verwachten opbrengst aan ongeschild rondhout hebben wij in de praktijk rekening te houden met een volkomenheidsgraad van 0,8 en een opwerkingsrendement van 0,75. Beide reductiefactoren
berusten op een langjarige ervaring in enkele intensief beheerde bosbedrijven.
Per 15 ha productiebos bedraagt dan de jaarlijkse houtopbrengst: 230 . 0,8 .
0,75 = 138 m 3 of 9,2 m 3 per jaar/ha. Het bastperccntage van het populieren-rondhout bedraagt ca. 16 %.
De kosten van bosaanleg hebben in Singraven voor 7,30 ha populierencultuur gemiddeld ƒ 1.822 per ha bedragen. Voorts waren in dit bosbedrijf
de kosten voor bosonderhoud gedurende de laatste 9 jaren ƒ 29 per ha bos,
de oogstkosten per verkregen m 3 ongeschild rondhout ƒ 15 en de kosten voor
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het onderhoud van dc vaste bedrijfsuitrusting en het beheer en dc administratie ƒ 89 per ha bos.
Naar deze uit een nauwkeurige bedrijfsboekhouding afgeleide nonnen
bedragen de blote productiekosten van 138 m 3 ongeschild populierenhout
in een 15 ha groot productiebos — d.w.z. zonder enige vergoeding voor het
daarin geïnvesteerde kapitaal:
a. bosaanleg 1 ha
ƒ 1.822
b. bosonderhoud 15 ha a ƒ 29 per ha . . . .
ƒ
435
c. houtoogst 138 m 3 ƒ 15 per m 3
ƒ 2.070
d. algemene kosten a ƒ 8 9 per ha
ƒ 1.335
Totaal
ƒ 5.662
of rond ƒ 4 1 per m 3 ongeschild rondhout.
Bij de berekening van de voor een dergelijk productiebos benodigde kapitaalsinvestering is uitgegaan van een grondwaarde van ƒ 2.500 per ha, hetgeen voor 1ste boniteit grond onder dc huidige omstandigheden zeker zeer
matig is te noemen.
De kostenwaarde van de normale houtvoorraad per ha is berekend met
de formule (1):
(G + B + e) (1, op '-3-Q
N
(G +
B)
"-.
(t-3) 0,0p
waarin G = de grondwaarde per ha, B = de kapitaalswaarde van de
jaarlijkse kosten voor bosonderhoud en algemeen beheer, c = de kosten
voor bosaanleg per ha cultuur, t — de omloopstijd en p = de bedrijfsrentevoct, welke met het oog op de seculaire prijsstijging van grond en hout
gesteld is od 2,5 % .
9.042,0,4483
_
'
, . _on
,
Nk =
^ ^
— 7.220 = ƒ 3.589 per ha.
De totale investering wordt ƒ (2.500 - f 3589) — ƒ 6.089 per ha.
Bij 2 vaste arbeiders per 100 ha bos zijn voor de productie van 1000 m 3
1.000 . 1 5
. „ , ,.
hout nodig: — — — — 2,2 arbeider,
1Jo . JU
De kapitaalsinvestering per arbeider bedraagt 50 . 6.089 = ƒ 304.450.

Bijlage: 2.
PRODUCTIEBOS VAN FIJNSPAR, BONITEIT I MET EEN 40-JARIGE OMLOOP

De. huidige hoge arbeidslonen maken de exploitatie van dun dunningshout
niet meer lonend. Daarom verdient het aanbeveling over te gaan tot een
ruimer verband bv.: 5-jarig plantsoen in een 2,50 x 1,25 m verband met
tussenplanting van zwarte els, In een dergelijke cultuur zal de fijnspar zich
eerst op ca. 20-jarige leeftijd sluiten en de eerste dunning op 25-jarige
leeftijd vallen.
r
In de hiernavolgende tabel is de te verwachten ontwikkeling van de fijnspar
aangegeven. Dc gegevens zijn ontleend aan de Deense opbrengsttabel van
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C. M. Möller (6), welke voor Nederland beter past dan de Duitse. Ter
vergelijking zijn onderaan dc tabel tevens de gegevens opgenomen van een
24-jarige fijnsparren-opstand in de afd. 21 h van Singraven.
Ontwikkeling

van de fijnspar Boniteit

I.
Aanwas in m ; t /ha

Blijvende opstand
Leeftijd
in
jaren

stamtal
per
ha

gemid.
dikte
cm

gemid.
hoogte
m

volume
per
m'Vha

20
25
30
35
40

3200
1903
1218
820
820

10,5
13,4
17,0
21,0
24,0

9,8
12,4
14,9
17,4
19,9

165
180
219
258
378

Singraven
afd 21 h
24

1600

14,8

12,6

193,3

Dunningsvolume
m ; , /ha

72
77
82

lopende

gemid.

17,4
23,2
24,2
24,0

8,3
10,1
12,3
14,0
15,2

Bij de berekening van de te verwachten opbrengst aan ongeschild rondhout is voor de blijvende opstand rekening gehouden met een volkomenheidsgraad van 0,8, terwijl voor de dunningsopbrengst geen reductie nodig is.
Voor de opwerking bedraagt de exploitatiefactor = 0,75. Per 35 ha productiebos bedraagt dan de jaarlijkse opbrengst: 378 . 0,8 . 0,75 + (72 +
77 + 82) . 0,75 = 400 m^ of 11,4 m3 per jaar/ha ongeschild rondhout.
Het bastpercentage bedraagt = 10,2 % .
De kosten voor bosaanleg hebben in Singraven voor 3,75 ha gemiddeld
ƒ 1315 per ha bedragen. Voor de kosten voor bosonderhoud, houtoogst en
algemeen beheer kunnen dezelfde normen worden aangehouden als voor de
populier.
De blote productiekosten, d.w.z, zonder enige vergoeding voor het geinvesteerde kapitaal, bedragen per jaar voor 35 ha bos met een jaarlijkse
productie van 400 m 3 :
a. 1 ha cultuur
ƒ 1.315
b. 35 ha bosonderhoud a ƒ 29 per ha
ƒ 1.015
c. 400 m 3 houtoogst a ƒ 15 per m 3
ƒ 6.000
d. 35 ha algemene kosten a ƒ 89 per ha
ƒ 3.115
Totaal
ƒ11.445
of ƒ 28,60 per ma.
Voor de berekening van de voor een dergelijk bedrijf benodigde kapitaalsinvestering is uitgegaan van een grondwaarde van ƒ 2.500 per ha.
De kostenwaarde van de normale houtvoorraad per ha is berekend met
de formule:
w
N k =

(O + B + c) (l,0p
—
~
(t-5). 0,0p

[Da . (l,0p ^ M ) ] j
(G +

B)

-

waarin G = de grondwaarde per ha, B = de kapitaalswaarde van dc jaarlijkse kosten voor bosonderhoud en algemeen beheer per ha bos, c = de
kosten voor bosaanleg per ha cultuur, Da — dc kostenwaarde van de dun-
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ning in het jaar a, t = de omloopstijd en p = de bedrijfsrentevoet (1).
N k

=

1 1 . T 2 0 - s 1.386 _

7 - 2 2 0

_

/ 4 5 9 0

De totale kapitaalsinvestering wordt dan ƒ (2500 + 4.590) = ƒ 7.090.
Bij 2 arbeiders per 100 ha bos zullen voor de productie van 1000 m 3 hout
.. ..
1000 • 35
...
nodig zijn:
= 1,8 arbeider.
5Q
Het geïnvesteerde kapitaal per arbeider bedraagt 50 . 7.090 = ƒ 354.500.
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Commentaar
Met belangstelling heb ik voorgaand artikel van prof. Becking gelezen.
Gaarne maak ik van de gelegenheid, mij door de redaktie geboden, gebruik
om enig commentaar te geven.
De titel van het artikel van Becking klinkt veelbelovend, maar dekt helaas
niet de inhoud van het stuk. Hierin wordt wel de noodklok geluid over de
slechte economische toestand in de bosbouw, maar er is geen sprake van een
analyse van de economische ontwikkeling van houthandel en houtindustrie.
Dat bovendien de auteur zijn conclusie dat houthandel en houtindustrie in
een periode van hoogconjunctuur verkeren, baseert op het feit dat het houtverbruik toeneemt, getuigt van een wel erg weinig genuanceerde stellingname.
Ik wil mij daarom hier liever beperken tot wat het artikel in feite geeft,
namelijk een beschouwing van de kosten en opbrengsten van enkele houtsoorten, waarbij zeer duidelijk de gelegenheid wordt benut tot het uiten van
critiek op het voorstel van de papierindustrie betreffende 5000 ha populierenbos in O. Flevoland. Dit is het goede recht van prof. Becking, maar gezien
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de zeer discutabele argumenten die hij daarbij aanvoert, stel ik het des te
meer op prijs dat ik hier de gelegenheid krijg daarop in te gaan. Ik wil me
beperken tot een aantal punten, maar eerst ten behoeve van de lezers iets
meedelen over dit voorstel, voorzover het in dit verband in geding is.
De Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten heeft in februari van dit jaar de
regering voorgesteld 5000 ha in O. Flevoland te beplanten met populier, te exploiteren
bij 15-jarige omloop. Doel is hiermee een basis te scheppen voor een dan te stichten
bedrijf, dat loofhout tot slijp, een belangrijke papiergrondstof, verwerkt. Dit voorstel
ging vergezeld van twee rapporten, één over de situatie in de grondstoffenvoorziening
van de papierindustrie die tot het genoemd voorstel leidde, en één over ruimtelijke en
recreatieve aspecten van een dergelijk populierenbos in O. Flevoland.
In eerstgenoemd rapport zijn in een bijlage een aantal gegevens en cijfers over
investering en exploitatie opgenomen, gebaseerd op een rapport, uitgebracht door hel
Bosbouwproefstation. In overleg tussen Staatsbosbeheer, Ministerie van Economische
Zaken, Bosbouwproefstation en Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten is onlangs een aanvullend rapport opgesteld, waarin enkele geringe wijzigingen en aanvullingen van de berekeningen zijn opgenomen.
De hierna vermelde gegevens hebben betrekking op een gemechaniseerde aanplant
van 625 1-jarige populier en 2000 2-jarige els per ha, uitgaande van een „schone",
bcgreppelde grond met een pachtwaarde van ƒ 200 per ha. Bij de investeringsbegroting
is gemakshalve gerekend met een jaarlijkse aanleg van 350 ha gedurende 15 jaar,
totaal dus 5250 ha. In het tweede jaar wordt per plant een stikstofbemesting gegeven,
in het vierde en zevende jaar wordt gesnoeid. Aan het eind van het derde jaar wordt
de els afgezet. De gegevens zijn als volgt:
— Investering incl, pacht na 15 jaar bij 4 % 16,9 miljoen, bij 5 % 17,9 miljoen en
bij 6 % 18,9 miljoen.
— Aanlegkosten ƒ 565 per ha.
— Onderhoud der beplanting na 15 jaar bij 4 % ƒ 350, bij 5 % ƒ 385 en bij 6 % ƒ 425.
— Beheerskosten na 15 jaar bij 4 % ƒ 825, bij 5 % ƒ 8 9 0 en bij 6 % ƒ 9 6 0 .
— Vellings- en uitsleepkosten ƒ 8 per m 2 (een jaarlijkse kap van 350 ha).
— Opbrengst ƒ 2 1 5 m 3 hout per ha na 15 jaar, en uit jacht ƒ 11,50 pacht per jaar.
— Houtprijs ƒ 40 per m 5 uitgesleept lang hout met top 7 cm.
— Exploitatiesaldo bij aftrek van ƒ 2 0 0 pacht per jaar per ha na 15 jaar: bij 4 %
ƒ920, bij 5 % ƒ 3 7 0 en bij 6 % minus ƒ 2 4 0 .
— Investeringsrendement bij investering tegen 5 %\
bij een houtprijs van ƒ 4 0 = 4,99 %
bij een houtprijs van ƒ 4 5 = 7 , 1 0 %
—> Kostprijs van het uitgesleepte hout:
bij 4 % — ƒ 35,90
bij 5 % — ƒ 3 8 , 5 0
bij 6 % — ƒ41,30

En dan vervolgens mijn commentaar op het betoog van prof. Becking.
1. Prof. Becking vergelijkt de prijzen van zeer bepaalde houtsortimenten in
Noorwegen met de op lager niveau liggende gemiddelde loof- en naaldhoutprijzen voor Singraven. Zonder andere omschrijving van de aard van
het houtaanbod in Singraven bestaat het gevaar dat hiervoor een volledig
verkeerde indruk wordt geschapen. Dat dit inderdaad is gebeurd, blijkt
wel uit het volgende: Als de prijs van espenpapierhout (zeer waarschijnlijk
slijphout) in Noorwegen wordt f 3 5 per m3 franco autoweg genoemd; dc
slijphoutprijs voor populier in O. Flevoland, genoemd in het voorstel van
de papierindustrie, is f 40 per m s uitgesleept lang hout, een prijs die ook
vlak over onze oostgrens wordt betaald en die dus hoger ligt dan die in
Noorwegen.
In Noorwegen brengt volgens Becking espenlucifershout f 57,50 per m 3
franco autoweg op; in Nederland ligt de gemiddelde prijs voor dit sortiment tussen f 60 en f 70 op stam! Het is onbegrijpelijk dat prof. Becking
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de conclusie van de Studiekring, dat de prijs van het Nederlandse hout
overeenkomt met de wereldmarktprijs, op dermate onvolledige en onvergelijkbare gegevens afwijst.
2. De opmerking van Becking dat in Scandinavië en Finland door integratie
met de houtindustrie de financiële moeilijkheden in de bosbouw zijn opgelost, maar dat dit in Nederland niet mogelijk is, gaat eveneens mank
aan voldoende argumentatie. Als hij vervolgens, in antwoord op de raad
van het forum tijdens de laatste Studiekring „Bosbouwers verenigt U",
stelt dat de bosbouwers reeds zijn georganiseerd in de Vereniging van
Boseigenaren en het Bosschap, 'haalt hij commerciële en anders-gerichte
organisaties door elkaar. Van enige samenwerking van boseigenaren op
commercieel gebied, waarop het forum bedoelde, is immers in ons land
nauwelijks of niet sprake.
Het zou ongetwijfeld interessant zijn, indien we eens beschikten over
een nauwkeurige analyse van de invloed daarvan op de economische
toestand in onze particuliere bosbouwl
3. Als Becking, sprekend over het voorstel van de Nederlandse papierindustrie, stelt dat men „vrij algemeen de opvatting ontmoet dat een bevredigende combinatie van produktie- en recreatiebos slechts te verwezenlijken is bij een menging van houtsoorten in een uitkapbedrijfsvorm of
bij een lange omloop.
en daarbij verwijst naar een publikatie van
Blokhuis, generaliseert hij een zeer persoonlijke opvatting over de ideale
bedrijfsvorm voor het Nederlandse bos. Maar tevens, en dat is misleidender, gaat hij recreatiebos en uitkapbedrijf in verkeerde zin met elkaar
associëren. Dat uitkapbos recreatief aantrekkelijk kan zijn, wil ik niet
betwisten; maar dat omgekeerd recreatiebos een uitkapbedrijf of een
gemengd oud bos zou moeten zijn, is een heel andere stelling en zeer
aanvechtbaar zo niet onhoudbaar. Maar bij sommige bosbouwers bestaat
tegenwoordig de neiging om in hun decennia-oude discussies over bedrijfsmethoden' het magisch geworden woord recreatie te betrekken, en zo
hieraan een sterk subjectieve interpretatie te geven die met de feitelijke
(massa)recreatie niets meer heeft te maken.
Wat betreft de recreatiemogelijkheden van een bepaald boscomplex
houd ik me liever aan hetgeen werkelijk deskundigen op dit gebied hierover hebben te zeggen. Deze wijzen meer op de noodzaak van een juiste
inrichting en afwisseling van het bos dan op een bepaalde bedrijfsvorm
van bosbouwkundige aard. En juist populier geeft door zijn snelle groei
en goede mengingsmogelijkheden kansen om snel tot een afwisselend bos
te komen, waarbij het van de ontwerpers zal afhangen in hoeverre deze
kansen gerealiseerd worden. Ik verwijs prof. Becking in dit verband naar
het uitvoerige, goed gedocumenteerde rapport van het Bureau Van Embden Choisy Roorda van Evsinga Smelt Wittermans, getiteld „Populierenbos in Oostelijk Flevolana; ruimtelijke en recreatieve aspecten", dat 'hij
destijds van mij heeft ontvangen. Hierin wordt ook aangegeven dat de
konsekwenties van de recreatieve voorzieningen voor de opbrengst in het
op de produktie gerichte deel van het bos gering zijn.
4. Wat betreft de opbrengst van populierenbossen in O. Flevoland, heb ik
ernstige bedenkingen tegen de cijfers van Becking. Hij baseert zich op
opbrengstgegevens van het nu gevelde populierenstadsbos bij Emmeloord,
dat inderdaad de situatie in het voorgestelde bos in O. Flevoland benadert.
Een uitzondering wil ik maken voor de gebruikte cultuurvariëteit van de
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populier. Populus 'Regenerata' behoort tot onze slechtere populiererassen en heeft vooral in de laatste vijf jaren in de IJselmeerpolders
grote moeilijkheden gegeven. Dit ras zal dan ook in toekomstige beplantingen in deze polders niet meer worden gebruikt.
De door Becking vermelde groeigegevens komen praktisch volledig
overeen met de cijfers, vermeld door ir P. G. de Vries in het Ned. Bosbouw Tijdschrift van december 1961, gebaseerd op proefperken in hetzelfde boscomplex. De conclusies die Becking aan deze gegevens ontleent,
zijn echter onjuist.
a. Hij haalt dooreen de leeftijd van de bomen en die van de beplanting.
In de tabel van bijlage 1 komt hij bij 18 jaar, d.w.z. 15 jaar na aanleg
van de beplanting, tot 230,6 m3 stamhoutvolume (top 7 cm) per ha.
Hij berekent dan een gemiddelde aanwas van 12,5 m 3 per jaar per ha,
maar rekent daarbij vanaf het moment dat de stek in de kwekerij wordt
geplant. Een exploitatie- en een kostprijsberekening zijn gebaseerd op
de produktie aan het eind van de omloop en op de kosten vanaf het
begin daarvan, waarbij het van minder belang is of men de gemiddelde
aanwas berekent. Wel wordt deze aanwas belangrijk als men hem, zoals
Becking doet, gaat vergelijken met aanwascijfers van anderen, i.c. de
papierindustrie, zonder zich te realiseren of dit cijfer verkregen is door
deling van de opbrengst door de leeftijd van de beplanting of door die
van de bomen.
Ter illustratie: Deelt Becking de in genoemde tabel vermelde opbrengt van 230 m 3 door de leeftijd van de beplanting, dan komt hij
tot een gemiddelde aanwas van 15,4 m 3 per jaar per ha. Dit is tevens
de wijze waarop de aanwas, vermeld in het rapport van de papierindustrie, is berekend. Dit is des te belangrijker omdat blijkens onderzoek van J. L. F. Overbeek en schrijver dezes, uitgevoerd in de N.O.P.,
het voor de produktie weinig uitmaakt of men van 1-jarig of ouder
plantmateriaal uitgaat; het laatste vertoont een sterkere terugslag na
het planten maar leidt bovendien tot veel hogere aanlegkosten.
In zijn aanwasberekening onder tabel van bijlage 1 gaat Becking
trouwens wél uit van de opstandsleeftijd.
b. Zonder nadere motivering komt Becking tot een volkomenheidsgraad
van 0,8. Het uitvalpercentage bij een goed opgezet en beheerd populierenbedrijf (als in het voorstel van de papierindustrie bedoeld) is
echter zeer laag en ligt dichter bij 5% dan bij 10%, zoals blijkt in de
IJselmeerpolders en goede bedrijven in Noordbrabant. Hierbij is
Singraven bepaald geen maatstaf.
c. Becking vermeldt een opwerkingsverlies van 25% en trekt dit af van
de volumeopbrengst. Waarom hij dit doet is niet duidelijk, maar in
elk geval onjuist. Als men weet dat de hóutprijs en dus de hele exploitatie-begroting, vermeld in het bij het voorstel van de papierindustrie
gevoegde rapport, gebaseerd zijn op uitgesleept lang hout met schors
en top 7 cm, dan is duidelijk dat Becking niet de prijs van dit hout
mag betrekken op de volumeopbrengst gekort en geschild hout. Aldus
kan elk bosbedrijf zich arm rekenen!
Zo mogelijk nog grotere bezwaren moet ik helaas aanvoeren tegen de
A'Ctf/ertopgaven van Becking. Hier heeft hij namelijk zowel ten aanzien
van O. Flevoland als ten aanzien van de komgronden (het L.E.I.-rapport)
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een wel zeer onredelijke vergelijking gemaakt met allerminst moderne en
houtteeltkundig minder juist opgezette populierenopstanden in het landgoed Singraven, die mij sinds vele jaren goed bekend zijn. Hij vergelijkt
bovendien zure, sterk kalibehoeftige lemige zandgronden of zandige leemgronden van Singraven met respectievelijk een zeer goede zavel en komkleigrond, beide tot de beste populierengroeiplaatsen behorend. Hij vergelijkt in het geval van O. Flevoland een goed voorbereide, onbegroeide
en goed ontwaterde grond met sterk verwilderde, slecht ontwaterde en veel
moeilijker gronden in Singraven. Hij vergelijkt de gemechaniseerde aanleg
met 1-jarig pïantmateriaal met de conventionele aanplant van veel duurder
ouder pïantmateriaal in Singraven.
Met name voor een vergelijking met de teelt op komgronden heb ik
niets aan de ongespecificeerde opgave van kosten van populieren aanplant
in Singraven, waarbij bovendien niet de teeltmethodiek is vermeld. Maar
zelfs bij een dergelijke specificatie zal de volledige onvergelijkbaarheid
van groeiplaatsen conclusies onmogelijk maken. Wel wil ik hier beklemtonen dal een bedrag van bijna f 2000 aanlegkosten voor een hectare
populierenbos zelfs voor Singraven zeer hoog en bij een juiste teeltwijze
aanzienlijk te reduceren is.
Wat betreft de onderhouds- en beheerskosten van een groot populierenbedrijf zou ik prof. Becking willen verwijzen naar de ervaringen in de
IJselmeerpolders, waarop ook de papierindustrie haar gegevens heeft gebaseerd. Wat betreft de oogstkosten in een dergelijk bedrijf kan prof.
Becking zich het beste in verbinding stellen met het Bosbouwproefstation,
waar ook de papierindustrie 'haar gegevens verkreeg.
Tenslotte zou ik het volgende willen opmerken:
Ik kan mij voorstellen dat prof. Becking niet erg te spreken is over de
bedrijfsresulaten van Singraven, maar hij dient deze niet te betrekken op
omstandigheden in de IJselmeerpolders en op komgronden, omstandigheden
die hij blijkens zijn artikel niet voldoende kent.
Het is bekend dat prof. Becking sinds vele jaren de belangen van de particuliere boseigenaren in Nederland verdedigt, en dat hij steeds weer wijst
op de slechte financiële toestand van vele bosbedrijven. Hij heeft alleen al
daardoor velen aan zich verplicht. Maar niemand, ook de boseigenaar niet,
is er bij gebaat dat men de situatie, uitgaand van foutieve vergelijkingen en
een onjuiste interpretatie van gegevens, gaat generaliseren en dan te somber
voorstelt.
H. A. van der Meiden.

