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The total woodland area of the Netherlands
is about 250.000 ha
(625,000 acres). The total value of the forest (soil and crop) can be
estimated at approximately £ 100.000.000. The present net annual income
from forestry is supposed to be about £ 2.500.000. It is likely that this
low net income can be raised by using faster growing species and trees
with better genetical characteristics, by fertilization, reafforestation
of
devastated woodlands, etcto
a level of about £ 8.000.000. It is calculated
that this will ultimately result in a redoubling of the total value of the
forests. In this final stage an interest at 4 per cent, can be expected,
provided that the above estimates are reliable and that the future forest
products can be grown and sold at the present prices.
The investments concerned are of such a magnitude that the above
conclusions are not justified if they are based un rough estimates
only.
It is therefore necessary to start economic research in forestry to provide
more reliable data. This economic research can be devided into general
market research, special research focused on market development
for
certain assortments,
business administration
and comparison of forest
economy with other types of land use.
Forest statistics, as well as timber and price statistics and book keeping
will form a suitable basis, whereas modern analytical methods, such as
operations research, linear programming and motivation research, will
facilitate their interpretation and
application.
Voor de noodzaak van bosbouwcconomisch onderzoek kunnen verschillende argumenten worden aangevoerd, waarover op zichzelf al een
artikel zou kunnen worden geschreven. Deze argumenten kunnen worden
samengevat in de opmerking dat er te weinig bekend is over de factoren
die de waarde en de opbrengsten van het bos bepalen.
Het is zeker niet overdreven, de totale w a a r d e van het Nederlandse
bos te stellen op een miljard gulden. Volgens het Centraal Planbureau
bedroeg het bruto nationaal inkomen uit de bosbouw in de jaren 1948 tot
en met 1952 achtereenvolgens 22, 24, 32, 30 en 40 miljoen gulden. Of
opbrengsten uit houtopstanden buiten het bos hieronder zijn begrepen,
blijkt niet uit de tekst van D e Plaats van het bos in de Nederlandse samenleving, waaraan deze cijfers zijn ontleend. Latere cijfers zijn jammer
genoeg nog niet gepubliceerd.
1
) By mistake this summary has been already published in the previous number
under another head.
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Uit de jongste kostprijsberekening voor de groveden (Bosschap, 1957)
kan worden afgeleid dat het bruto-inkomen met ongeveer een derde moet
worden verminderd om het netto-inkomen te vinden. O p grond van de
ontwikkeling van de houtprijzen sinds 1948 lijkt het mij redelijk, voor het
bruto-inkomen uit de bosbouw onder de huidige omstandigheden een bedrag te stellen van 35 miljoen, zodat voor het huidige netto-inkomen een
bedrag van 25 miljoen mag worden aangenomen. Dit laatste omvat dus
de rentevergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal van 1 miljard en de
eventuele ondernemerswinst, Aangezien het netto-inkomen slechts 2J/£%
van het geïnvesteerde kapitaal bedraagt, is het duidelijk dat de Nederlandse bosbouw als geheel geen ondernemerswinst oplevert. Zelfs kan er
niet eens van een redelijke rentevergoeding worden gesproken.
D e zojuist gemaakte gevolgtrekking is natuurlijk alleen gerechtvaardigd als deze is gebaseerd op goed cijfer-materiaal. Dit wil dus zeggen
dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: juiste kostprijzen,
juiste houtprijzen en gemiddelde jaarlijkse kap ongeveer gelijk aan lopende bijgroei. D e kostprijzen zijn berekend door deskundigen, die hun gegevens echter niet zo zeer uit gedetailleerde bedrijfsadministraties hebben afgeleid, dan wel aan de ervaringen van praktijkmensen hebben ontleend. H o e sterk ervaringscijfers en werkelijke gemiddelden kunnen uiteenlopen is wel gebleken bij het onderzoek bosaanleg: het werkelijke
slagingspercentage blijkt veel geringer te zijn dan de meeste beheerders
menen. Ook ten aanzien van de opbrengsten bestaan er nog onzekerheden. Mettertijd zullen deze, evenals de vraagpunten over de kosten,
worden opgehelderd door de sinds kort bij het Staatsbosbeheer en de
Nederlandse Heidemaatschappij ingevoerde, gedetailleerde bedrijfsadministratie. Het is te hopen dat deze voorbeelden spoedig algemene
navolging zullen vinden. Intussen staan echter de voorlopige resultaten
van deze boekhouding nog niet ter beschikking, zodat we het bij gebrek
aan beter met bovenstaande cijfers zullen moeten doen.
Probleemstelling
Het economisch onderzoek moet de bosbouwpraktijk de weg wijzen
naar een doelmatiger gebruik van grond, kapitaal en arbeid. Elk van deze
drie factoren heeft, met name in ons land, zijn bijzondere aspecten.
De g r o n d is niet alleen in ons land een factor van grote betekenis,
In een op 18 november gehouden voordracht in het kader van de tropische landbouwdagen 1958 te W a g e n i n g e n heeft Dudley Stamp gepleit
voor een rationeel grondgebruik over de gehele wereld, teneinde ook op
de duur het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van een beangstigend snelle toeneming van de wereldbevolking, welke toeneming thans op
40—50 miljoen per jaar (!) kan worden gesteld. Voor Nederland is dit
vraagstuk nu niet bepaald nieuw. Talrijke deskundigen beijveren zich ten
onzent met het zoeken naar aanvaardbare oplossingen, waarbij uiterwaard vele belangen tegen elkaar dienen te worden afgewogen. In dit geheel neemt het Nederlandse bos een bescheiden, maar bepaald bevoorrechte plaats in. Het bos toch is een van de weinige vormen van grondgebruik waarvan de overheid nadrukkelijk heeft uitgemaakt dat dit qua
oppervlakte in beginsel in stand moet blijven.
Het zijn voornamelijk niet-economische overwegingen die tot deze uitspraak hebben geleid. Daaruit kan men de gevolgtrekking maken dat het
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Nederlandse bos ook aan deze niet-economische doelstellingen zal kunnen beantwoorden, zonder dat het aan onze nationale economie een min
of meer belangrijke bijdrage levert. Z e l f s een volslagen oneconomisch bos
zoii in de Nederlandse samenleving vanwege zijn imponderabele waarden
niet kunnen worden gemist. In ons land met zijn zeer dichte en sterk toenemende bevolking zou een volkomen onrendabele bosbouw voortdurende
concurrentiedruk van meer rendabele vormen van grondgebruik niet kunnen weerstaan zonder beschermende maatregelen van overheidswege.
Het is duidelijk dat dergelijke maatregelen des te ingrijpender moeten
zijn naarmate het economische fundament van de bosbouw zwakker is.
Bovendien zal het effect van de beschermende maatregelen dan evenredig minder zijn. Een innerlijk gezond bosbedrijf biedt betere waarborgen voor de instandhouding van het bos dan de meest ingrijpende
overheidsmaa treg el.
Het k a p i t a a 1 speelt in de bosbouw een belangrijke rol. N a a r verhouding is het Nederlandse bos betrekkelijk kapitaal-extensief omdat
onze bossen overwegend bestaan uit lichtbehoevende houtsoorten van
matige kwaliteit en geringe afmetingen en met een vrij lage produktie.
Grote oppervlakten bosgrond zijn echter tot een veel hogere produktie in
staat. Dientengevolge valt sinds de dertiger jaren een geleidelijke toeneming van meer eisende en meer producerende boomsoorten op de naar
verhouding betere bosgronden waar te nemen. Vooral de vervanging
van de groveden door de douglas valt hierbij in het oog. Deze bosvernieuwing vereist echter een sterke toeneming van het in de bosbouw
geïnvesteerde kapitaal. O m d a t het proces zich geleidelijk voltrekt, is het
verschijnsel weinig opvallend, doch niettemin van betekenis. Enerzijds is
dit het gevolg van de hogere waarde van het douglashout en van de
grotere hoeveelheid daarvan per ha, anderzijds vloeit de kapitaaltoeneming ook voort uit verhoging van de omloop. In een mijnhoutbedrijf
van groveden met 40-jarige omloop en een normale leeftijdsklassenverdeling is er per ha gemiddeld voor nog geen f 2.500 aan hout op stam
aanwezig. Zou de omloop ten behoeve van de teelt van zaaghout tot 80
jaar worden verlengd, dan stijgt de waarde van de houtvoorraad tot gemiddeld f 6.000 per ha. Voor het naaldhoutbedrijf van douglas met een
omloop van 40 jaar moet eveneens worden gerekend op f 6.000 aan hout
op stam per ha voor de normale bedrijfsklasse. Voor een zaaghoutbedrijf
van douglas {omloop 60 j.) moet men zelfs op f 11.000 per ha rekenen.
Ook vervanging van onze inheemse boomsoorten door andere exoten
dan de douglas betekent een toeneming van kapitaal. Een algehele produktieverhoging zou derhalve op de duur — veranderingen in de houtprijzen buiten beschouwing gelaten — leiden tot een verdubbeling, zo niet
meer, van de waarde van het Nederlandse bos. Aan het miljard dat op
het ogenblik in de Nederlandse bossen is belegd, zal dus nog wel een
tweede miljard gulden moeten worden toegevoegd om deze produktieverhoging mogelijk te maken. Hoewel hierbij, evenals bijvoorbeeld bij de
inpolderingen, de kapitaalstoeneming over een lange reeks van jaren zal
worden verdeeld, dient men zich toch wel af te vragen, of zij in het licht
van onze huidige nationale economie verantwoord is. Dit hangt in de
eerste plaats af van de rentabiliteit.
Het valt te verwachten dat bij de eventuele produktieverhoging in de
bosbouw een grote plaats zal worden ingeruimd voor de douglas op
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betere gronden en aan de Corsicaanse en Oostenrijkse den op de mindere
gronden. M e n mag aannemen dat de douglas op gronden van tweede tot
derde groeiklasse groveden (produktieklasse 5—6) op een produktieniveau van klasse 10—12 zal komen. Veenendaal schat het rendement
van produktieklasse tien op 4,1% en dat van produktieklasse twaalf op
4,8%. Eigen onderzoek betreffende de groei van Corsicaanse en Oostenrijkse den, die wij ons kunnen denken op gronden van derde tot vierde
groeiklasse groveden, heeft de verwachting gewekt dat het rendement
daarvan dicht bij de 4 % zal liggen. Als wij het verschil tussen het houtvoorraadskapitaal van een douglasbedrijf en dat van een bedrijf van
groveden stellen op f 8.000 per ha en het verschil van Corsicaanse en
Oostenrijkse den ten opzichte van groveden op f 3.000 per ha, dan neemt
de kapitaalswaarde bij een verhouding 40-30-30 van de genoemde houtsoorten toe met gemiddeld f 5.000 per ha. Uit dit getal, dat slechts dient
ter bepaling van de gedachten, kan worden afgeleid dat voor „het tweede
miljard" 200.000 ha kan worden verbeterd. Uiteraard is dit niet allemaal
grovedennenbos, want zoveel groveden bezitten wij in ons land niet eens.
In de verbetering zal ook een grote oppervlakte hakhout en ander weinig
produktief loofhout worden betrokken.
Als wij thans de rekening opmaken, krijgen wij het volgende:
na verbetering: 2 miljard met 4 c/c netto-rendement = 80 miljoen gulden
thans
: 1 miljard met 2 YlJc netto-rendement = 25 miljoen gulden
verschil
: 1 miljard met
%
55 miljoen gulden
O p zichzelf is deze uitkomst reeds bepaald hoopvol Bovendien worden
in de bosbouw belegde kapitalen niet aangetast door de geleidelijke waardevermindering van het geld, welke volgens gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek neerkomt op gemiddeld 2 ^ % per jaar (over
het tijdvak 1900—1956). De rentabiliteit van het „tweede miljard" evenaart aldus ongetwijfeld die van vele industriële ondernemingen. In dit
licht gezien lijkt de geschetste bosvernieuwing dan ook zeker verantwoord, temeer daar van het ,,tweede miljard" slechts een klein gedeelte
bestaat uit investering in engere zin. Hieronder zouden we dan willen
verstaan het opnemen van geld op de kapitaalmarkt om dit in een onderneming te beleggen. Deze wijze van investeren komt alleen voor bij het
omzetten van hakhout en bij het bebossen van woeste grond. Het laatste
geval spreekt het duidelijkst indien men denkt aan de regeling van de
renteloze voorschotten bij de gemeentelijke bebossingen. In de meeste
gevallen wordt echter bij bosverbetering geen enkel beroep op de kapitaalmarkt gedaan, alleen wordt de, toch al geringe, rente van de huidige
generatie bos slechts voor een deel als rente genoten en voor het overige
in het bedrijf belegd. En dit bedrijf zorgt dan zelf ervoor, dat deze op
zichzelf bescheiden extra-belegging bijvoorbeeld f 1.000 per ha — om de
gedachten te bepalen: het verschil tussen de bebossingskosten van douglas en dte van groveden — door aangroeiing van rente toeneemt tot een
veelvoud daarvan.
Anderzijds dringt zich nu bij deze theoretische beschouwingen wel ernstig de vraag naar voren of bovenstaande cijfers betrouwbaar zijn. D e
spaaractie voor „het tweede miljard" is namelijk niet iets dat „wel eens
de overweging waard zou kunnen zijn", neen, het is een gebeurtenis die
al volop bezig is zich te voltrekken ! D e noodzaak van economisch onder-
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zoek is hiermede, alleen al voor wat betreft dit aspect, wel duidelijk naar
voren gekomen. O p details van dit ,,algemeen bosbouweconomisch onderzoek"zal ik verderop nog terugkomen.
M e t betrekking tot het punt „kapitaal" dient tenslotte te worden opgemerkt dat een hogere houtproduktie tot gevolg heeft grotere bedrijvigheid in de houtverwerkende industrie, met name in de zagerijen. Deze
zullen dus ook meer kapitaal voor hun produktiemiddelen en voorraad
nodig hebben, zodat de totale kapitaalsvermeerdering meer bedraagt dan
hetgeen alleen voor bosvernieuwing en -verbetering wordt besteed.
H e t is niet aannemelijk dat in Nederland de a r b e i d een beperkende
factor van blijvende duur zou kunnen zijn in de bosbouw. Zelfs de kort
achter ons liggende periode met een overspannen arbeidsmarkt heeft
voor de bedrijvigheid in de bosbouw nauwelijks merkbare gevolgen ge-*
had. Eerder valt in tijden van arbeidsoverschot het verwijt te horen dat
de bosbouw zo arbeidsextensief is. O p zich zelf valt dit feit niet te ontkennen, doch geldt dit thans niet evenzeer voor de sterk gemechaniseerde
landbouw ? Als we deze met elkaar willen vergelijken moeten w e ons ten
aanzien van de landbouw verschillende beperkingen opleggen. In de
eerste plaats geldt dit voor de grond: alleen de marginale landbouwgronden zijn met onze bosgronden min of meer vergelijkbaar. Om deze
reden kan de tuinbouw nooit in onze beschouwingen worden betrokken.
M a a r ook ten aanzien van het marginale landbouwbedrijf moeten wij ons
nog beperkingen opleggen. Alleen de arbeid verricht ten behoeve van
de teelt van gewassen op het open land is vergelijkbaar met die in de
bosbouw. D e werkzaamheden in en om de boerderij, welke voornamelijk
betrekking hebben op veehouderij en pluimveeteelt, mogen in dit verband
niet worden meegerekend. Deze arbeid toch geschiedt ten behoeve van
het gebruik en de verwerking van de voortbrengselen van de grond, niet
vanwege die voortbrenging zelf.
Bij de industrie ligt de verhouding tussen arbeid en grond natuurlijk
heel anders, doch hier kan niet worden gesteld dat de grond een beperkende factor is. De verhouding tussen arbeid en kapitaal is bij de nijverheid gemiddeld vermoedelijk van ongeveer dezelfde orde van grootte als
die in de landbouw en in de bosbouw, In dit opzicht neemt de bosbouw
waarschijnlijk geen uitzonderingspositie in. Samenvattend kunnen we
vaststellen, dat uit algemeen economisch oogpunt bezien, de factor arbeid
in de bosbouw geen bijzondere rol speelt.
Anders is het indien wij de arbeid van bedrijfseconomisch oogpunt uit
beschouwen. Als wij het kostprijsrapport groveden 1957 voor de derde
groeiklasse raadplegen, dan zien wij dat de totale kosten per ha lopend
bedrijf ongeveer f 240 bedragen. Hiervan is onder het hoofd arbeid een
bedrag van f 48 of 2 0 % van het totaal geboekt. Daarnaast staat voor
materialen en diensten door derden nog eens f 45 of wederom bijna 20%.
Hieronder nemen de beheerskosten de belangrijkste plaats in en deze blijken bij* nadere beschouwing voor ongeveer
arbeid te bestaan. Ook
in het in deze rubriek van materialen en diensten door derden ondergebrachte gedeelte van de cultuurkosten is nog een klein deel menselijke
arbeid begrepen. Er is dus alle reden om aan te nemen dat boven de genoemde 2 0 % aan directe arbeid nog eens 10% aan indirecte arbeid in
het bosbedrijf wordt verloond, zodat de totale loonpost ongeveer 30%
van het geheel uitmaakt.
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Hiermede springt meteen de betekenis van de arbeidsrationalisatie voor
de bosbedrijfseconomie in het oog. Tevens valt uit de verhouding tussen
lager en hoger arbeidsloon (door mij becijferd op onderscheidenlijk 52 en
20 gulden) af te leiden dat aan de rationalisatie van de leidinggevende
arbeid ook nog wel enige eer te behalen valt. D e resultaten daarvan behoeven niet rechtstreeks tot uitdrukking te komen in een verlaging van
de beheerskosten. Eerder kan hierbij worden gedacht aan de taakverdeling van de arbeiders over het gehele jaar, vaststelling van de optimale
arbeidsbezetting, gunstigste verhouding tussen vaste en losse arbeiders,
indien deze laatste althans in sommige gedeelten van het jaar onontbeerlijk zijn, en dergelijke. Ook bij dit bedrijfseconomisch onderzoek is een
goede en gedetailleerde bedrijfsadministratie een eerste vereiste.
I n d e l i n g van de stol.
N a deze oriënterende probleemstelling is het mogelijk bosbouweconomisch onderzoek nader in te delen in een algemeen economisch
onderzoek en een bedrijfseconomisch onderzoek. Het a l g e m e e n eco-1
nomisch onderzoek sluit aan op de beschouwingen over grond en kapitaal. H e t doel ervan is, na te gaan welke plaats de Nederlandse bosbouw
in de nationale houtvoorziening inneemt en welke rol hij daarbij in de
toekomst zou kunnen vervullen. Daarvoor is marktonderzoek nodig en in
verband met het betrekkelijk geringe aandeel van het inlandse hout in
het totale houtverbruik, dient dit marktonderzoek ruim te worden genomen. Zelfs kan men niet volstaan met dit vraagstuk nationaal te bezien, niet vanwege de E.'E.G., maar ook niet vanwege de grote betekenis
van de invoer van hout en houtprodukten uit andere landen.
De houtmarkt in W e s t - E u r o p a stond voor de oorlog sterk onder de
invloed van de Russische leveranties. N a de oorlog heeft het lang geduurd eer Rusland terugkeerde en tot dusverre is het Russische aandeel
in de W e s t - E u r o p e s e houtimport zeer beperkt gebleven, mede hierdoor
zijn de na-oorlogse houtprijzen naar verhouding veel sterker gestegen
dan die van andere grondstoffen. Dit heeft natuurlijk geleid tot een verminderde vraag; andere grondstoffen kregen de kans, op sommige toepassingsgebieden al dan niet tijdelijk te gaan concurreren. O o k het hout
(in de vorm van hardboard, zacht board, en sinds kort ook als spaanderplaten) heeft daarbij de strijd tegen zichzelf (!) in traditionele vormen
aangebonden. Dit heeft geleid tot een meer economische toepassing van
de grondstof hout, tot uitdrukking komend in een verdere daling van het
jaarlijkse houtgebruik per hoofd der bevolking.
D e verdere ontwikkeling van de houtmarkt hangt dus voor een deel af
van wat er zich op economisch gebied achter het ijzeren gordijn afspeelt
en gaat afspelen. Zijn daar de afstanden tussen de exploitabele bosgebieden en de zeehavens zo groot geworden dat hoge transportkosten con-1
currentie met Scandinavië niet meer lonend maken, is het een gevolg van
stijging der arbeidslonen of past de houtexport op dit ogenblik alleen
maar niet meer in de politiek van het Kremlin ? Chroesjtsjow's plannen
in dit opzicht verdienen onze volle belangstelling, omdat zij bepalend
zullen zijn voor het niveau van onze houtmarkt.
Anders is het gesteld met de toekomstige structuur van onze houtmarkt. Daarvoor zijn bepalend de veranderingen die optreden in het gebruik van de verschillende houtsortimenten, derhalve het afnemen of zelfs
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geheel verdwijnen van bepaalde behoeften, alsmede het toenemen en ontstaan van andere behoeften. Voor deze structuurveranderingen zal de
bosbouwer een open oog moeten hebben. Tijdig kan hij dan zijn maatregelen beramen om de teelt van zijn produkten in overeenstemming te
brengen met de te verwachten vraag. Mogelijk kan hij in sommige gevallen zelfs maatregelen beramen om de afzet van bepaalde sortimenten
te bevorderen. In dit geval is er sprake van g e r i c h t economisch
onderzoek, dat dan uiteraard een sterk commerciële inslag zal moeten
hebben.
E r is ongetwijfeld een wisselwerking tussen het bosprodukt en het verbruik ervan in die zin, dat de houtafzet niet alleen afhankelijk is van de
toepassingsmogelijkheden van het produkt, doch dat ook de ontwikkeling
van de houtverwerkende industrie voor een belangrijk deel bepaald wordt
door de hoedanigheden van de ter plaatse beschikbaar komende bosprodukten. Dit doet overigens geen afbreuk aan het feit dat een afnemende vraag naar een sortiment — om het even of dit plaatselijk dan
wel elders wordt verwerkt — tijdig moet worden onderkend („tijdig"
hier te zien in termen van decennia) om op het juiste ogenblik met iets
anders op de markt te kunnen komen. Voor een toenemende vraag geldt
hetzelfde.
Voor een land als het onze is de ontwikkeling van de marktstructuur
van bijzondere betekenis, omdat de structuur van de houtproduktie belangrijke wijzigingen ondergaat. Hoewel het niet eenvoudig zal zijn, van
de toekomstige marktontwikkeling een juist en volledig beeld te krijgen,
is ieder gegeven dat tot verruiming van onze inzichten kan bijdragen,
uitermate welkom. O p enkele thans reeds bekende aspecten hoop ik
later terug te kunnen komen.
Het b e d r i j f s e c o n o m i s c h onderzoek sluit in hoofdzaak aan op
de factor arbeid, doch blijft zeker niet daartoe beperkt. Ook het kapitaal
speelt bij de bosbedrijfseconomie een belangrijke rol, bijvoorbeeld in de
vorm van de langdurige investeringen der cultuurkosten. Samen met de
verzorgingskosten van jonge beplantingen en bezaaiingen beheersen zij
in belangrijke mate het beeld van de jaarrekeningen van talrijke bosbedrijven. Bestudering van de cultuurkosten, teneinde tot een houtteeltkundig en houttechnologisch verantwoorde verlaging daarvan te komen,
is ongetwijfeld een belangrijk arbeidsveld van de bosbedrijfseconomie.
Aan dit voorbeeld kunnen talrijke andere worden toegevoegd, zoals de
economie van eigen kwekerijen, de gunstigste breedte en tussenruimte
van dunningswegen, een kosten ver gelijking van chemische onkruidbe^
strijding tegenover mechanische of van motorzagen tegen handzagen. Al
deze bedrijfseconomische vraagstukken hebben als gemeenschappelijk
kenmerk het streven naar een gunstiger verhouding tussen kosten en opbrengsten binnen het kader van het betreffende bosbedrijf.
Een geheel afzonderlijke plaats neemt voorts de economie van het
g r o n d g e b r u i k in. In het bijzonder gaat het om vergelijking tussen
landbouw en bosbouw op plaatsen waar beide technisch mogelijk zijn en
waarbij uit andere hoofde geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde
keus bestaat. M e n denke in dit verband aan de mogelijkheid van populierenteelt in komkleigebieden of aan de vraag hoeveel plaats er moet
worden ingeruimd aan de bosbouw bij het in cultuur brengen van nieuwe
gronden.
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O o k de onderlinge vergelijking van de rentabiliteit en de produktiviteit
van verschillende boomsoorten is een belangrijk vraagstuk, dat hierop
direct aansluit. Zij mag dan bij de eerste bebossing van nieuw land het
meest in het oog springen, ook bij de herbebossing van oude bosgrond
is dit vraagstuk van een niet te onderschatten betekenis.
M e t h o d e n van onderzoek.
In het voorafgaande is terloops al eens gewezen op al dan niet ontbrekende gegevens, welke de basis moeten vormen voor het economisch
onderzoek. Het is nuttig, hieraan thans nadere en meer systematische
aandacht te schenken en daarin tevens het verder benodigde te betrekken. W e kunnen daarbij onderscheiden statistieken, technische gegevens
en analyse-methoden.
V a n de s t a t i s t i s c h e g e g e v e n s geeft de bosstatistiek ons een
beeld van de huidige bostoestand. In vergelijking met de eerste bosstatistiek uit de oorlogsjaren betekent de tegenwoordige een enorme verbetering. Z o bevat zij niet alleen talrijke belangrijke gegevens over de
houtproduktie, doch geeft bij voorbeeld ook de samenstelling van het
Nederlandse bos naar de belangrijkste bodemtypen weer. O p grond hiervan is het niet alleen mogelijk een indruk te krijgen van de actuele, doch
tevens, zij het dan globaal ook van de potentiële houtproduktie. Een bezwaar is intussen, dat de bostoestand slechts één keer in de tien jaar
wordt opgenomen en wel zodanig dat ieder jaar slechts een tiende gedeelte van het gehele land daarvoor in aanmerking komt. Daardoor zijn
de gegevens van de verschillende gebieden onderling niet geheel vergelijkbaar en zal het beeld van het gehele land, zodra dit eenmaal tot
stand is gekomen, steeds tenminste vijf jaar bij de werkelijkheid ten
achter zijn.
Kan men het voorafgaande nog als een schoonheidsgebrek betitelen,
het ontbreken van een veilingsstatistiek moet bepaald als een leemte worden beschouwd. V a n het buitenlandse hout is nauwkeurig bekend, hoeveel er jaarlijks in Nederland wordt ingevoerd en al dan niet in bewerkte
vorm weer wordt uitgevoerd. Ook beschikken wij over uitvoergegevens
van inlands hout. W a t er echter aan inlands hout op de binnenlandse
markt komt, is vooralsnog een open vraag. Daardoor is de verhouding
tussen kap en bijgroei niet bekend. Een globaal inzicht van de hoeveelheid gekapt hout zou reeds kunnen worden verkregen indien men wist,
welke bij de bosstatistiek geïnventariseerde opstanden er in een bepaald
vellingsseizoen zijn gekapt. T e n aanzien van de dunningsopbrengsten
tast men dan echter nog in het duister. Bovendien verschilt de op stam
gemeten houtvoorraad altijd van die, welke bij liggende meting wordt gevonden. O p stam bepaalt men immers de spilhoutinhoud met schors, terwijl bij meting na velling alleen het verkoopbare deel van die spilinhoud
en dan meestal nog zonder schors wordt gemeten. Aan de hand van
modelopstanden („Weiserbestande") zal het Bosbouwproefstation binnenkort in samenwerking met de praktijk een begin maken met het verzamelen van gegevens, die onze inzichten in de werkelijke houtproduktie,
gemeten volgens handelsmaatstaven, zullen kunnen vergroten.
W a t ons verder nog ontbreekt is een inzicht in de verbruiksdoeleinden
van het inlandse en het geïmporteerde buitenlandse hout. Juist in verband
met de veranderingen die zich in de structuur van produktie en verbruik
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voltrekken is het noodzakelijk hiervan een gedetailleerd overzicht te verkrijgen. Daarbij zal zo mogelijk ook enige aandacht moeten worden geschonken aan het houtverbruik in het verleden. Tevens zijn de hoedanigheden (ligging, structuur, capaciteit) van de houtverwerkende industrieën
van belang te weten. Zij moeten in verband worden gebracht met de
regionale spreiding van de voortbrenging van de houtprodukten om te
kunnen beoordelen in hoeverre dit al of niet rationeel op elkaar is ingesteld.
Een volgend gegeven betreft de houtprijzen. Door de zorg van het
Staatsbosbeheer worden geregeld houtprijzen van de eigen dienst en van
een betrekkelijk kleine groep van medewerkende particulieren verzameld
en gepubliceerd. Doordat echter slechts een betrekkelijk klein gedeelte
van de niet-staatsbossen in deze prijs statistiek wordt betrokken, zijn zij
niet representatief voor geheel Nederland te achten. Bovendien is het
hout, vooral indien het op stam wordt verkocht, onvoldoende geklassificeerd en daardoor is het niet mogelijk inzicht te krijgen in de prijsverhoudingen der verschillende sortimenten. Bij het verzamelen van houtprijzen zullen in de toekomst dan ook nieuwe wegen moeten worden
bewandeld, waarbij allereerst overeenstemming over een uniform, eenvoudig sorteringssysteem zal moeten worden verkregen. D e behoefte
hieraan is in internationaal verband reeds op duidelijke wijze naar voren
gebracht.
D e laatste groep van voor het bosbouweconomisch onderzoek belangrijke statistische gegevens omvat de resultaten uit de administratie van de
bosbedrijven zelf. Zij zullen het toekomstige uitgangspunt moeten vormen
van kostprijsberekeningen en omloopsbepalingen, terwijl zij tenslotte ook
de wegen zullen moeten wijzen voor de rationalisatie. N a a s t de bedrijfs"
boekhoudingen volgens het ontwerp van Becking en Sewandono, welke
thans bij Staatsbosbeheer en Nederlandse Heidemaatschappij in gebruik
zijn, is er een behoefte aan een eenvoudige bedrijfsboekhouding, welke
speciaal geschikt is voor kleine bedrijven. Deze laatste categorie toch
neemt in Nederland een zeer belangrijke plaats in en het ligt in de verwachting dat de kosten van beheer en exploitatie in deze kleine bedrijven
op een geheel ander, namelijk hoger, niveau zullen liggen dan bij de
middelgrote en grote bedrijven.
Voor de boseconomie zijn de technische gegevens al even onmisbaar
als de statistische. Hoe belangrijk het bijvoorbeeld is te weten waarvoor
het buitenlandse en het inlandse hout wordt gebruikt, even noodzakelijk
is het er mee bekend te zijn om welke redenen de onderscheiden houtsortimenten voor de verschillende gebruiksdoeleinden worden toegepast,
alsmede of en in hoeverre andere houtsoorten en sortimenten in meerdere of mindere mate bruikbaar zijn voor hetzelfde doel.
O o k de technische ontwikkeling van de houtverwerkende industrie is
een voornaam punt. Enerzijds opent zij vooruitzichten voor nieuwe markten van bepaalde houtsortimenten, die tot dusver moeilijk kunnen worden afgezet, anderzijds valt uit de technische en commerciële ontwikkeling
in het buitenland ook af te leiden van welke houtprodukten, die thans uit
inlands of geïmporteerd rondhout of bewerkt hout in Nederland worden
vervaardigd, de eigen industrie straks mededinging kan verwachten. Dit
laatste geldt evenzeer voor de mogelijke verdringing van hout door andere grondstoffen. Een nauwe samenwerking met het Houtinstituut
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T . N . O . te Delft, dat op zijn beurt weer goede relaties heeft met andere
Delftse T . N . O . instituten, kan de bosbouweconoom hierbij alleen maar
tot voordeel strekken.
Tenslotte nog iets over de a n a l y s e - m e t h o d e n . D e boshuishoudkunde verschilt in zoverre niet van vele andere exacte wetenschappen, dat haar werkwijze bestaat uit het verrichten van waarnemingen en
het daaruit maken van logische gevolgtrekkingen. De waarnemingen zijn
veelal statistische gegevens, die eerst moeten worden bewerkt om daaruit kengetallen, zoals het gemiddelde, te kunnen afleiden. Hierbij wordt
dus de invloed van niet terzake dienende bronnen van spreiding zoveel
mogelijk uitgeschakeld. De grootte van de spreiding zelf zal daarentegen
veelal een onmisbaar tweede kengetal zijn om daarmede de nauwkeurigheid van het gemiddelde en de betrouwbaarheid van de verdere bewerking te kunnen schatten. Het is duidelijk dat de econometrie en de
waarschijnlijkheidsleer goede relaties met elkaar onderhouden. Voor het
leggen van het verband tussen de verschijnselen en de oorzaken wordt
dan veelal gebruik gemaakt van statistische technieken als correlatieberekening en regressie-berekening. In de bosbouw zijn deze methoden
wel zodanig bekend, dat ze hier niet nader behoeven te worden beschreven.
Een in onze kringen bepaald nieuwer geluid is de b e s l i s s i n g s k u n d e of o p e r a t i o n a l r e s e a r c h . Deze is ontstaan in de
laatste wereldoorlog — vandaar de Engelse naam —, toen bleek dat bepaalde strategische en tactische vraagstukken als wiskundig probleem
konden worden gesteld en opgelost. Nadien heeft de beslissingskunde
ook voor vredelievende doeleinden een hoge vlucht genomen en kan men
in de uitgebreide literatuur talrijke eenvoudige en ook meer ingewikkelde
voorbeelden hiervan vinden. In de eenvoudige gevallen kan men gebruik
maken van de zogenaamde lineaire programmering (linear programming), bijvoorbeeld bij het opstellen van een bouwplan voor een boerderij. Als het slechts gaat om twee gewassen, kan men volstaan met een
twee-assige grafiek. De horizontale as stelt dan hier in dit geval aangegeven op bijgaande grafiek, rogge, d e vertikale aardappelen voor. Voor
elke produktiefactor komt dan een lijn, weergevende de combinatie van
beide gewassen. De eerste lijn is bijvoorbeeld die van de grond. Als de
boerderij 10 ha groot is, kan de boer naar keuze 10 ha rogge of 10 ha
aardappelen of p ha rogge plus 10-p ha aardappelen verbouwen. De lijn
,,grond" verbind in de grafiek dus de punten x = 10 en y = 10 en ieder
willekeurig punt van deze lijn stelt een mogelijke combinatie van de ver-bouw van aardappelen en rogge op deze 10 ha grote boerderij voor. Als
x en y in dezelfde schaal zijn weergegeven, loopt de lijn onder een hoek
van 45 graden.
Vervolgens wordt de factor kapitaal in beschouwing genomen. De boer
heeft een zekere hoeveelheid kapitaal en kan daarmee x ha rogge of y ha
aardappelen financieren. D e verbindingslijn van deze beide punten zal in
het algemeen niet onder een hoek van 45 graden verlopen, tenzij toevalligerwijze de teelt van beide gewassen even kapitaalintensief is. In
de grafiek doen zich nu twee mogelijkheden voor: de lijnen van grond
en van kapitaal snijden elkaar of zij snijden elkaar niet. In het laatste
geval is er slechts één beperkende factor over de gehele linie: hetzij de
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grond, hetzij het kapitaal. In het eerste geval is voor een deel van de
mogelijke combinaties van rogge en aardappelen de grond de beperkende
factor, voor een ander deel van deze combinaties bepaalt het kapitaal de
grenzen van het mogelijke. In de afbeelding is deze toestand weergegeven. Als men aanneemt dat de teelt van aardappelen meer winst oplevert dan die van rogge, zal de boer er naar streven een naar verhouding
zo groot mogelijke oppervlakte aardappelen te verbouwen. D e gunstigste
verhouding wordt in de grafiek weergegeven door het snijpunt P der
beide lijnen.

De factor arbeid is eenvoudigheidshalve uit de grafische voorstelling
weggelaten. Zij moet voor de tijdvakken waaruit de gehele groeiperiode
bestaat, afzonderlijk worden geanalyseerd en wordt voor het tijdvak met
de grootste drukte in beeld gebracht. Alsdan kan blijken dat de ruimte
van het mogelijke (thans besloten door de punten O.x — 10,P,Y) door
de arbeidslijn verder zal worden verkleind.
Z o d r a men met de voortbrenging van meer produkten -— ook buiten de
landbouw — te maken heeft, schiet de grafische techniek al spoedig tekort en moet men voor deze doeleinden inmiddels ontwikkelde rekenmethoden gaan volgen. Andere complicaties zijn bijvoorbeeld, indien men
niet te maken heeft met lineaire opbrengstfuncties, of indien de te onderzoeken factoren een variabel karakter hebben.
M e n denke aan een voorbeeld als dat van V a n der Burg van een typekamer met een variabele belasting. Als de personeelsbezetting in evenwicht is met de totale hoeveelheid werk per jaar, werkt de typekamer op
haar voordeligst. O p de dagen, waarop echter de hoeveelheid werk meer
bedraagt dan het gemiddelde (en bij een normale kansverdeling zou dit
dus gedurende de helft van het aantal dagen per jaar het geval zijn) ontstaat een achterstand en tengevolge daarvan lijdt het bedrijf schade. Zou
men de personeelsbezetting van de typekamer zodanig vergroten, dat
zelfs bij een springvloed van werk nog dagelijks schoonschip kan worden
gemaakt, dan ontstaan er financiële nadelen voor het bedrijf doordat die
typekamer gemiddeld te duur werkt. Als de frequentie-verdeling van het
typewerk en de kosten daarvan, alsmede het verband tussen de duur van
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de achterstand en de omvang van de bedrijfsschade bekend zijn, kan de
bedrijfseconoom het optimale aantal typistes bepalen.
Een analoog voorbeeld vinden we bij De W o l f f . Deze bespreekt de
gunstigste personeelsbezetting van een havenbedrijf met wisselende belasting, waarbij moet worden gewerkt met vaste, geroutineerde en met
losse, niet geroutineerde arbeiders. D e vaste arbeiders zijn per produktief
arbeidsuur het goedkoopst, doch hiertegenover staat dat men ze de nietproduktieve uren ook moet doorbetalen.
Het vraagstuk van losse en vaste arbeiders is ook in de bosbouw geen
onbekende. Wellicht kan hier, evenals in het havenbedrijf, de beslissingskunde de weg wijzen naar de gunstigste verhouding. Trouwens ten aanzien van de bosbouw kunnen we eigenlijk wel vaststellen dat hier de
„operations research" helemaal geen onbekende is. Immers het bepalen
van de gunstigste omloop voor een bosbedrijf aan de hand van kosten en
opbrengsten is niet alleen een goed bosbouwkundig voorbeeld van deze
vorm van economisch onderzoek, het is ongetwijfeld het klassieke voorbeeld van ,,operational research" bij uitnemendheid !
Ook de m o t i v a t i o n r e s e a r c h is een betrekkelijk jonge wetenschap, die vooral in de V.S, van Amerika tegenwoordig een belangrijke
rol in het economisch onderzoek speelt. Men zou deze „motivation research" kunnen omschrijven als het psychologisch onderzoek naar de beweegredenen bij de beslissing van de koper. Zoals vele wetenschappelijke
ontdekkingen heeft ook deze analyse van de beweegredenen haar goede
en haar slechte zijde. W a t er in dit verband onder goed en slecht moet
worden verstaan hangt in de eerste plaats af van het standpunt dat men
hierbij inneemt: dat van de koper of dat van de verkoper ! V a n het standpunt van de verkoper gezien is de Amerikaanse „motivation research"
ongetwijfeld een uiterst belangrijke aanwinst. De suggestieve werking
van de verpakking van bepaalde massa-artikelen op het kooplustige publiek bleek een niet te onderschatten invloed te bezitten op de omzet van
de fabrikant van zo'n artikel, ook de psycho-analyse van reclame-teksten
wist belangrijke perspectieven voor grotere winsten te openen.
In ons oude werelddeel heeft men in het algemeen een wat nuchterder
instelling en zal men van deze ,.motivation research" zeker niet zoveel
kunnen verwachten als in Amerika. Ook is het aannemelijk, dat met psychologisch juiste reclame-middelen meer directe successen bij de detailverkoop kunnen worden bereikt dan bij de handel in grondstoffen. Desondanks kan het toch bij het hout van belang zijn te weten, om welke
redenen sommige houtsoorten en sortimenten voor bepaalde doeleinden
worden gebruikt en andere weer niet. Soms gaat het hierbij om eigenschappen, welke in het laboratorium door middel van druk-, slag-, of
andere belastingsproeven gemakkelijk op objectieve waarde kunnen worden vastgesteld. V a a k zijn het ook minder voor de hand liggende en minder bekende eigenschappen, die de doorslag geven en soms is er zelfs alleen maar sprake van vooroordeel. M e t een beweegreden-onderzoek, dat
er niet alleen op gericht is, de klant desnoods de meest waardeloze rommel aan te praten, doch eerder ten doel heeft, argumenten te ontleden in
steekhoudende en niet steekhoudende, zullen producent en consument
beiden gebaat zijn.
In het voorafgaande is het probleem van bosbouweconomisch onder-
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zoek gesteld en zijn enkele wegen aangegeven, waarlangs dit zich zou
kunnen ontwikkelen. Zoals bij de meeste onderzoekingen gaat het hier,
na de probleemstelling, om het aanwijzen van de benodigde gegevens, het
bepalen van de manier waarop deze het meest efficiënt kunnen worden
verzameld, het verzamelen van de gegevens zelf, het bewerken ervan en
het afleiden van de gevolgtrekkingen uit de resultaten. Al naar het beoogde doel en de na te streven nauwkeurigheid kan men de onderdelen
van een project min of meer uitgebreid uitvoeren, of wel eerst zeer summier en later meer tot in details verzorgd. In een vervolgartikel zal worden nagegaan of er aan de hand van het weinige dat thans reeds beschikbaar is, al bepaalde, voor de praktijk belangrijke inzichten kunnen worden
verkregen.
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Boekbespreking
Land- und Hauswirtschaftlicher Auswertungs- und Informationsdienst e.v., Forestry
in the Federal Republic of Germany, Bad Godesberg 1958.
Mocht een Amerikaan of een ander Engelssprekend persoon naar Duitsland gekomen
zijn met de gedachte, dat hij te maken zou krijgen met minder ontwikkelde gebieden, dan
zal hem de eerste zin van het voorwoord van de minister voor voedsel, landbouw en
bosbouw hem terstond van dit waanidee afhelpen: ,.Forestry in Germany is highly
developed and intensively carried on". Dit is duidelijke taal!
De tekst behandelt allereerst de grondslagen van de Duitse bosbouw, de organisatie
van het boswezen en de ingewikkelde boswetgeving. Daarna komen de technische
onderwerpen waarbij de bosbedrljfsregeling begrijpelijkerwijze voorop gaat, gevolgd
door de houtteelt, de bosbescherming, de bosexploitatie, de bosarbeid, de scholing van
hoger en lager personeel en het bosbouwkundig onderzoek. De laatste onderdelen gaan
over de natuurbescherming en de landschapsverzorging, de jacht en de verschillende
organisaties met hun adressen.
Het 56-bladzijden tellende boekje is bijzonder goed en vaak op geestige wijze geïllustreerd en geeft beknopt alle hoofdzaken van de Duitse bosbouw weer in cijfers en
statistieken, terwijl bovendien nog 23 meest fraaie foto's zijn opgenomen. De taalkundige
verzorging is wat minder fraai, doch zal in de meeste gevallen niet tot misverstanden
aanleiding kunnen geven.
J. van Soest
1

) Dit is de uitgave in het engels. De duitse titel is: „Die Forstwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland". Red.

