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Berichten

Persbericht Grontmij
Friesland zou bij een produktiegericht beheer van haar
bestaande bossen en landschappelijke beplantingen
21.000 m3 per jaar extra kunnen oogsten.
Dit is één van de conclusies uit de haalbaarheidsstudie "Commerciële houtproduktie in Friesland", die
vandaag is aangeboden aan de gedeputeerden D. van
der Til en drs. F. G. J. Steenmeijer.
Deze studie is opgesteld tegen de achtergrond van
het Meerjarenplan Bosbouw; een beleidsvoornemen
dat erop is gericht de huidige nationale zelfvoorzieningsgraad van hout van 8% op te voeren tot uiteindelijk 25%. Dit streven is op zijn beurt weer ingegeven
door de omstandigheid, dat vanwege de landbouwoverschotten naar verwachting vele hectaren landbouwgrond uit de produktie worden gehaald. Het oogmerk van de studie was te achterhalen welke de financiële en sociaal-economische aspecten zijn van de
houtproduktie in Friesland als vorm van grondgebruik.
Met name is ook aandacht besteed aan de exploitatie
van bossen en beplantingen (aanleg-beheer), de verwerking van hout en de uitstraling daarvan op de economische structuur in termen van werkgelegenheid en
regionale inkomensvorming. De studie, waarvoor in
1984 opdracht werd verleend, is uitgevoerd door
Grontmij, advies- en ingenieursbureau, in nauwe
samenwerking met het Economisch Technologisch Instituut van Friesland en de Stichting Bos en Hout. De
belangrijkste resultaten van de studie zijn:
1 In Friesland ligt circa 9.500 ha bos dat in bezit is
van diverse eigenaren, zoals overheid, stichtingen en
particulieren. De geregistreerde houtproduktie bedraagt thans 16.000 m3 per jaar; daarnaast leveren
landschappelijke beplantingen 4.000 m3 per jaar op.
Deze in totaal 20.000 m3 komt overeen met globaal
2% van de totale Nederlandse houtproduktie. De produktie kan worden verhoogd met 9.000 m3 per jaar uit
het bestaande bos en met 12.000 m3 per jaar uit de
landschappelijke beplantingen.
2 Op het moment zijn in Friesland 185 bedrijven en
instellingen actief in de bosbouw, houthandel en houtvenwerking. Zij bieden werkgelegenheid aan ongeveer

2.800 personen, hetgeen overeenkomt met circa 1,6%
van de totale werkgelegenheid in deze provincie.
3 De verwerking van hout heeft een veel groter effect
op de werkgelegenheid dan de produktie van hout. Per
100 ha bos bedraagt de werkgelegenheid in de produktiesfeer, de aanleg en het beheer van het bos, 1 arbeidsplaats tegenover 5 arbeidsplaatsen in de verwerkende sfeer (handel, industrie). Dit betekent dat, met
het oog op een maximaal werkgelegenheidseffect van
houtproduktieverhoging in Friesland, moet worden gestreefd naar zo veel mogelijk verwerking van het geproduceerde hout binnen de provincie zelf. In het
onderzoek is daarom uitgegaan van de hypothese dat
een verhoging van het houtaanbod in Friesland leidt tot
een verhoging van de houtverwerking in Friesland,
mits de omvang van het houtaanbod zodanig is, dat
nieuwe verwerkingseenheden kunnen worden opgestart.
Uit een marktverkenning is gebleken dat een bosuitbreiding van circa 20.000 ha noodzakelijk is om een
toereikend houtaanbod te creëren voor het opzetten
van nieuwe bedrijven in de vezel-, emballage- en
zaagindustrie. Het maximale werkgelegenheidseffect
voor Friesland dat bij een dergelijke omvangrijke bosuitbreiding optreedt, is berekend op ruim 1.000 arbeidsplaatsen.
4 In principe is er sprake van commerciële activiteit,
indien iedere investering in die activiteit op zich zelf
rendabel is. In Nederland wordt de rentabiliteit van
grondgebonden activiteiten, zowel de agrarische produktie als de houtproduktie, sterk beperkt doordat de
marktwaarde van gronden aanmerkelijk hoger is dan
de waarde van het natuurlijk produktievermogen van
deze gronden. In zuiver economisch opzicht is houtteelt daardoor geen commerciële activiteit, evenals
overige vormen van agrarisch grondgebruik.
5 Indien derhalve alle kosten worden meegerekend
is de aanleg van nieuwe produktiebossen commercieel
niet interessant. In gevallen waar met name de grondkosten niet in rekening hoeven te worden gebracht,
kan de aanleg van nieuwe produktiebossen worden
overwogen. Primair kan worden gedacht aan bermen,
overhoeken, overtollige woning- en industrieterreinen
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en gronden die voor agrarisch gebruik minder aantrekkelijk zijn.
6 Op grond van de financiële resultaten lijkt een
agro-forestry systeem, waarin een houtgewas wordt
gecombineerd met een landbouwgewas, meer perspectieven te bieden dan houtteelt alleen. Hierbij zijn
combinaties denkbaar van bomen met gras, mais,
kleinfruit, kleinvee, paddestoelen etc.
Gezien de beperkte praktische ervaring verdient het
de aanbeveling om agro-forestry systemen in de praktijksituatie te onderzoeken, bijvoorbeeld door middel
van proefprojecten.
7 De rentabiliteit van de houtproduktie blijkt sterk afhankelijk te zijn van (stimulerings) bijdragen van de
Rijksoverheid. Meestal zal extra subsidie nodig zijn om
een gewenste rentabiliteit te bereiken.
8 Uit het onderzoek blijkt dat de te verstrekken subsidies ver vooruit moeten lopen op de te genereren effecten aangaande werkgelegenheid en regionale inkomensvorming.
Om dergelijke effecten op het vlak van de regionale
ontwikkeling op langere termijn te kunnen besturen is
een financiële meerjarenplanning een voorwaarde.
9 De mogelijkheden voor houtproduktieverhoging
door bosuitbreiding zullen in Friesland hoofdzakelijk
afhankelijk zijn van ontwikkelingen binnen het agrarisch grondgebruik.
Hierbij moet in beschouwing worden genomen dat
binnen de EEG de wil bestaat om de zwaar gesubsidieerde overproduktie van bepaalde agrarische produkten om te buigen naar andere agrarische activiteiten waarvoor marktmogeiijkheden wèl in voldoende
mate aanwezig zijn. Een dergelijke verschuiving zal
door middel van financiële regelingen worden gestimuleerd.
De haalbaarheidsstudie kan worden aangevraagd
bij de afdeling Marktontwikkeling van de Grontmij,
Postbus 203, 3730 AE, De Bilt (030-767911).
De aanbieding van de studie gebeurde tijdens een
mini-symposium over het onderwerp "Commerciële
houtproduktie in Friesland" waar het woord werd gevoerd door prof. dr. L. H. Klaassen over de economische betekenis van houtproduktie, ir. H. A. van der
Meiden over Bospolitiek en bosaanleg en ir. P. Krant
over de resultaten van de haalbaarheidsstudie zelf.
Van deze drie inleidingen is een apart bundeltje gemaakt.
Persbericht Europees parlement
De Landbouwcommissie van het Europese Parlement
stelt voor dat landbouwers aanspraak kunnen maken
op een bosbouwpremie voor iedere hectare landbouwgrond die met bos beplant wordt.
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Het verlènen van een premie voor de bebossing van
landbouwgronden en van steun bij investeringen ter
verbetering van de bestaande bossen kan in het kader
van het nieuwe landbouwstructuurbeleid op middellange termijn een oplossing helpen te vinden voor bepaalde problemen waarmee landbouw en bosbouw te kampen hebben. Deze mening is zojuist tot uitdrukking gebracht in een verslag van de Landbouwcommissie van
het Europese Parlement naar aanleiding van het Memorandum van de Commissie van de Europese Gemeenschappen over de activiteiten van de Gemeenschap in de bosbouwsector. Dit verslag, dat door de
socialistische Griekse afgevaardigde Giorgios Romeos was opgesteld, werd goedgekeurd tijdens de
vergadering van de Landbouwcommissie die op 25 en
26 september 1986 te Brussel plaatsvond onder voorzitterschap van de christen-democratische Nederlandse afgevaardigde Teun Tolman.
De voornaamste stimulerende maatregel zou zijn
dat landbouwers aanspraak kunnen maken op nationale en communautaire financiële steun voor iedere
hectare landbouwgrond die met bos beplant wordt. Deze premie, die evenredig zal zijn met de omvang van
het bosbouwbedrijf, is bestemd om op middellange termijn een compensatie te bieden voor de daling van het
landbouwinkomen. De hoogte ervan zal afhankelijk
zijn van de regio en de premie zal kunnen worden verminderd of zelfs afgeschaft, wanneer de ontwikkeling
van het door de landbouwers uit de bosbouw verkregen inkomen daartoe aanleiding zou geven.
In zijn verslag is de heer Romeos niettemin van mening dat, voordat er een keuze wordt gemaakt voor investeringen in de bosbouwsector, eerst moet worden
onderzocht hoe het rendement van deze investeringen
zich verhoudt tot dat van andere structurele investeringen in de landbouwsector. Zodoende zou men een mislukking kunnen vermijden, die eveneens nadelige gevolgen voor de landbouwsector zou hebben. Hiervoor
zou immers beslag worden gelegd op middelen waarmee in de landbouwsector andere acties hadden kunnen worden gefinancierd, die wellicht meer effect hadden kunnen sorteren, in elk geval op kortere termijn.
De Landbouwcommissie van het Europese Parlement is van oordeel dat er allereerst financiële steun
moet worden verleend voor de verbetering van de produktiviteit van land dat thans ontbost is of begroeid met
bos van geringe kwaliteit, voordat er wordt besloten de
bosoppervlakte uit te breiden door de bebossing van
land dat thans een landbouwbestemming heeft. In dit
verband acht zij het voorts van belang dat de Gemeenschap effectieve maatregelen neemt om de aantasting
tegen te gaan van de bestaande communautaire bossen ten gevolge van bosbranden en zure regen. In verband met dit laatste uit de heer Romeos scherpe kritiek
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op de Raad van de Europese Gemeenschappen, die
nog steeds weigert zijn goedkeuring te geven aan de
verordening inzake de bescherming van de bossen
tegen branden en zure regen. Hij wijst erop dat de
daartoe voorgestelde verordening thans, ruim twee
jaar na de indiening van het Commissievoorstel, nog
steeds niet is goedgekeurd.
Over het algemeen is de Landbouwcommissie van
het Europese Parlement van oordeel dat herbebossingsprogramma's niet uitsluitend moeten worden opgezet met het oogmerk overtollige gronden aan de
landbouw te onttrekken. Deze acties moeten namelijk
passen in de regionale programma's die gericht zijn op
verbetering van het grondgebruik, herbebossing van
braak liggende landbouwgronden en gronden die met
erosie bedreigd worden, betere exploitatie van de
reeds bestaande bossen en valorisatie van de bosbouwprodukten, onder meer door een betere marktordening voorhout.
Opvoering van de houtproduktie is zeker gerechtvaardigd aangezien de houtproduktie van de Gemeenschap ten lange na niet de behoeften dekt, maar deze
doelstelling moet worden gerealiseerd in het kader van
een algemeen beleid, dat diverse aspecten omvat,
zoals opvoering van de produktiviteit van de be-

staande bossen, opstelling van een register van de
boomsoorten die het best aan bepaalde grondsoorten
zijn aangepast, bevordering van wetenschappelijk
onderzoek, omzetting van hakhoutbestanden in hoog
opgaande wouden bestaande uit van nature ter plaatse
voorkomende boomsoorten en uitbreiding van de bosbestanden, met name door bebossing van marginale
landbouwgronden in het belang van de stabilisering
van de bodem en de voorkoming van erosie of met het
oog op de hydrogeologische functie van het bos. Bijzondere maatregelen ter bevordering van de produktie
van hars en kurk zijn wenselijk.

Tentoonstelling tropisch woud - tropisch hout

waarbij de naam en het uiterlijk uitgesneden zijn in de
voorkant.
De tentoonstelling tracht de bezoeker te overtuigen
van het feit dat de zorg voor het tropisch woud ons
allen aangaat. Dat de mens niet het recht heeft om
alleen ten eigen bate een groot deel van de dieren- en
plantenwereld op deze aarde voorgoed te vernietigen
en het bestaan van de oorspronkelijk in dat milieu levende bevolking onmogelijk te maken.
Toch komen de mogelijke maatregelen om het tropisch regenwoud te behouden er relatief bekaaid af in
de tentoonstelling. Maar te verwachten valt dat ook vele bezoekers zich de vraag zullen stellen: een zeer gevarieerd ecosysteem wordt bedreigd, er komen zeer
gevarieerde produkten uit voort waar we als mens erg
veel nut van hebben, hoe moet deze innerlijke tegenstrijdigheid worden opgelost? Een bezinning op de
noodzaak van grootscheepse exploitatie van de verschillende natuurprodukten uit de tropische bossen is
misschien een fundamentelere reddingspoging voor
het unieke tropische regenwoud.
Het Tropenmuseum is gevestigd aan de Linnaeusstraat 2 in Amsterdam en geopend van 10.00-17.00
uur; in het weekend van 12.00-17.00 uur. Het museum
ligt op loopafstand van het station Muiderpoort en is
van het Centraal Station bereikbaar met tramlijn 9 of
buslijn 22.
C. F. W. M. von Meijenfeldt

Onder de titel "Tropisch woud - tropisch hout" heeft
het Koninklijk Instituut voor de Tropen een tentoonstelling opgezet over de tropische bossen en tropisch
hout. De tentoonstelling is ingericht in de vrij kleine afdeling Mens en Milieu van het museum en zal, zo is de
bedoeling, zeker een jaar opgesteld blijven.
Met deze tentoonstelling over de tropische wouden
wordt aandacht besteed aan één van de belangrijkste
milieuproblemen in de Derde Wereld. Feitelijk is de
hele tentoonstelling gericht op de tropische regenwouden en de Produkten die hierin voorkomen. Niet alleen
wordt nog weer eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk
de regenwouden zijn, hoe kwetsbaar en hoe bedreigd;
ook komt door deze opzet naar voren welke gevarieerde Produkten uit dit bos worden gehaald. Met name
worden een groot aantal houten gebruiksvoorwerpen,
stammen, houtmonsters en -produkten getoond. Uit de
opslagruimten van het museum zijn een aantal oude
stukken tevoorschijn gebracht die zeer de moeite van
het bekijken waard zijn en de gevarieerdheid van het
materiaal hout weergeven.Naast bijvoorbeeld de kop
van een meerpaal van basralocus en een kozijn van
meranti, worden er stukken pokhout en letterhout getoond (voor deze soorten betaalt men per kg bij de
handel), ebben en voorts een deel van de xylotheek
van het instituut en oude panelen van houtsoorten,

In een ontwerp-resolutie, die binnenkort aan het Europse Parlement zal worden voorgelegd, dringt de
Landbouwcommissie er bij de Commissie van de EG
op aan dat zij een onderzoek instelt naar de mogelijkheden tot oprichting van een communautair bosbouwfonds. Een dergelijk fonds zou het mogelijk maken in
gecoördineerd verband acties te voeren ter uitbreiding
van de bosbestanden, waarbij het zwaartepunt van deze acties zou moeten worden gelegd op de mediterrane gebieden en waarbij ondermeer ook gelet moet
worden op de werkgelegenheid die dank zij deze acties kan worden geschapen.
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Boekaankondigingen

Agenda

Medio december 1986 verschijnt
Landbouwscholen in Wageningen

26 en 27 maart 1987
Seminar: "De noodzaak vambosverjonging", bestemd
voor hen die voor een bosbedrijf de omvang van de
bosverjonging bepalen.
Organisatie: Klingen Bomen «
Inlichtingen: tel. 03430-15080 % -

Dit is een uitgave van de bosbouwvakgroepen van de
Wageningse Universiteit. In vier hoofdstukken wordt
de geschiedenis van het landbouwonderwijs en meer
in het bijzonder het bosbouwonderwijs in Wageningen
beschreven. De aanleiding was het feit dat in 1883 de
eerste leraar in de houtteelt, G. E. H. Tutein Nolthenius, aan de Rijkslandbouwschoo! werd aangesteld.
Het is geschreven door H. van den Bosch van de
vakgroep Boshuishoudkunde, Landbouwuniversiteit,
Wageningen.
De prijs van dit met foto's verluchte boek van 392
pagina's (incl. bijlagen) is ƒ 29,75. Te bestellen bij
Kniphorst's wetenschappelijke boekhandel, Hoogstraat 49,6701 BW Wageningen, tel. 08370-12293.

In de ban van de bosvriend door Tom van Ewijk,
met illustraties van Angela de Vrede. Uitgegeven
door Meulenhoff Nederland te Amsterdam. Prijs
ƒ 24,50/Bfr. 490.
In het kader van het 75-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in 1985 is zojuist
verschenen het kinderboek "In de ban van de bosvriend", geschreven door Tom van Ewijk en geïllustreerd (in zwart/wit èn kleur) door Angela de Vrede.
Een origineel van een van de aquarellen werd op 4
oktober 1985 aangeboden aan HKH Prinses Juliana,
tijdens de jubileumviering van de KNBV.
De uitgave van dit kinderboek werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de heer H. J. Heinsius, de
Grontmij en de Heidemij.
Op beide boeken zal het NBT nader terugkomen.
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