„Planning" van een zo volledig mogelijk
gebruik van bos en boom
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Zoals uit de eerder genoemde F.A.O.-studie blijkt, is de toekomstverwachting een steeds sterker toenemend houtverbruik in de wereld. Hout moet dan
gezien worden in allerlei verwerkingsvormen, van rondhout tot chemische
basisstof, en het bos niet alleen als houtproducent, maar ook bijvoorbeeld als
scherm- en recreatiebos (voor dit laatste punt: Connaughton, V.S.).
Teneinde het wereldprobleem: „Hoe wordt deze vergrote vraag in de
toekomst opgevangen?" te voorzien van kanttekeningen waarin de te verwachten ontwikkelingen en oplossingen worden aangegeven zoals deze deels
op het Congres werden gesteld, menen verslaggevers eerst een balans te moeten geven van de verschillende situaties in het navolgende schema. Dan ontstaat een gedachtenstramien, waarin de spreiding van de lokale mogelijkheden
en moeilijkheden tot uitdrukking komt. Het daarbij gehanteerde begrip „normaal" is niet in een definitie vast te leggen, de interpretatie is die van het
huidige beschouwingsgebruik. E r ontstaan dan 6 basissituaties. Het is natuurlijk mogelijk allerlei tussenvormen en overgangen te bedenken.
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Mechanisatie. Deze is ongewenst in V (overbevolking) en noodzakelijk in
I en II (onderbevolking), doch in III en IV (normaal) noodzakelijk ten
gevolge van loonverhoudingen en verhoogde grondrente, terwijl in VI (ontwikkeld en overbevolkt) loonverhoudingen en relatief gebrek aan arbeiders
een rol kunnen spelen.
De ontwikkelingsgebieden worden met de tijd steeds rijper voor (verdergaande) mechanisatie. Mechanisatie (incl. chemische methoden) is mogelijk
ten aanzien van kwekerijwerkzaam heden, planten, onderhoud, oogst, transport, verwerking. Enige moderne ideeën: Pijplijn die chips vanuit het bos
naar de fabriek pompt (proefmodel in Canada), mechanisch onttakken, afknippen van stammen en toppen, transport door middel van luchtkussens in
bos, zagerij en fabriek.
Industrialisatie. In de onderontwikkelde gebieden (T, ITT en V) is „primitieve" industrie (geringe kapitaalsinvestering, veel mankracht) meestal aangewezen. De opklimmende schaal voor houtverwerking is: 1) Eenvoudige
industrie (rondhout, palen, zagerijen); 2) Verwerkende industrie (l/m triplex);
3) Vezelindustrie; 4) Chemische industrie. Beginnende op een niveau dat van
de huidige situatie afhangt, zal ieder land deze schaal afwerken. Soms is een
combinatiesprong mogelijk bijvoorbeeld niveau 1 en 2 als pakket introduceren
in V.
Vooral van de chemische technologie kunnen nieuwe verwerkingsmogelijkheden worden verwacht.
Bevroren kapitaal. Het (bos)-ka pi taal van A (onderbevolkt) zal slechts
langzaam ter beschikking komen (o.a. ten gevolge van sterk gemengde opstanden en kleine eigen markt, waardoor bijna alles geëxporteerd moet worden, alsmede door de aanwezigheid van commercieel onbekende houtsoorten).
Bij B (normale bevolkingsdichtheid) kan de ontdooiing vrij snel plaatsvinden.
Bij C (overbevolking) zijn nog steeds „reserves" aanwezig in de vorm van
„aesthetisch" bos, „recreatie"bos e.d., waarvan het economisch potentieel niet
of onvoldoende onderkend wordt (exploitatie en recreatie kunnen harmonisch
samengaan).
Gebruik van het bos. Het ligt in de lijn der ontwikkeling, dat voor I, II en
III zal worden gezocht naar sterke verbetering (Afrika oogst thans zt 15 m 3 /
ha, Suriname 20 m 3 /ha). Zie ook: „Industrialisatie" en „Bevroren Kapitaal"
Gebruik van de boom. Vooral in gebied V (overbevolkt, onderontwikkeld)
vindt roofbouw op bos en boom plaats. Dit probleem is alleen op te lossen
door grootscheepse plantprogramma's. In IV en VI komt men thans tot verwerking van takken, bladeren en stobben (Rusland, Amerika) o.a. ten behoeve
van de vezelindustrie. Nuttig gebruik van 75-85 % van de grondstof wordt
mogelijk geacht.
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Recreatie. De recreatie begint steeds meer een geaccepteerd nutsbegrip te
worden. Normen voor de exacte waardering zijn echter nog niet gevonden
(Becking, Ned., stelde voor, de kosten van de opstand voor bijvoorbeeld 50 %
op de gemeenschap te laten drukken).
Beheer van het bos. Slechts zeer weinig landen beschikken over een volledig
functioneel bosbeheersapparaat. Overal is dus verbetering nodig en gewenst.
Verbetering van de presentatie van specifieke, nationale bosbouwkundige
belangen (incl. die van de verwerkende industrie) bij regering en bevolking is
dringend noodzakelijk, ook in de hoog ontwikkelde gebieden (aldus Connaughton, V.S.).
Concentratie. Ten aanzien van de exploitatie zal een sterke concentratie
plaats vinden, al of niet in coöperatief verband. De groter wordende volumina
voor de industrie eisen grotere beheerseenheden en een minder versplinterd
aanbod (coöperatieve verkooporganisaties van bosbezitters). Verbetering van
verkooptechniek voor hout is wenselijk en mogelijk (Tromp en Smithusen,
Zwitserland).
Mechanisatiè eist grotere kapitaalsinvesteringen. De investeringstechniek
eist „pay-back" op korte termijn en daarmede hoge brutowinstpercentages
(als richtcijfer werd 20 % genoemd).
Ook vertikale concentraties der bedrijven is noodzakelijk (Dumitrescu en
Fuchs, Roemenië).
Opleiding. Deze is vooral in I, III en V (onderontwikkelde gebieden) noodzakelijk. Men moet echter oppassen voor het scheppen van alleen maar hogere
opleidingen. Educatieve explosies gaan vaak gepaard met minachting voor
intermediaire functies. De middengroep wordt weggezogen naar de top van
de personeelspyramide. Het veel grotere probleem van opleiding uit de laagste
niveaus voor de middengroepen wordt vaak verwaarloosd („many bright
boys, nobody to do the work").
„Planning". In de bedrijfsplannen en de „over-all planning" moet in verband met het bovenstaande met meer factoren rekening worden gehouden
dan vroeger: 1) Het gebruiksdoel van de eindopstand moet meerledig kunnen
zijn; 2) Mechanisch onderhoud heeft invloed op het plantverband; 3) Oogstmethoden beïnvloeden de wegontsluiting en 4) Recreatie-eisen de bossamenstelling (aldus o.a. Greeley, V.S.).
Kennis van moderne analyse-techniek en inzicht in het bedrijfsbeheer zijn
noodzakelijk (computers, operationele research), evenals kostprijs-analyses,
markt-studies (Kjell Kilander, Zweden), arbeids-analyses en evenwichtige
mankracht/machineverhoudingen (Lebrun, Frankrijk).
Duurzaam bos blijft steeds uitgangspunt voor het beheer van het bestaande
bos. Voor het bestaande bos is (her-)inventarisatie van de verschillende gebruiksmogelijkheden noodzakelijk.
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Samenvattend staan dus de volgende mogelijkheden open tot verbetering
van bos- en boomgebruik:
le.
2e.
3e.
4e.
5e.
6e.
7e.
8e.
9e.
10e.
11e.

Mechanisatie;
Industrialisatie;
Ontwikkelingen op chemisch en chemisch-technisch gebied;
Ontdooiing van bevroren kapitaal;
Intensivering van het houtverbruik per ha;
Intensivering van het houtverbruik per boom;
Introductie van „nieuwe" waarden (recreatie, schermbos);
Betere beheersapparaten;
Concentratie van bedrijven;
Opleiding van personeel;
Moderne „planning".

