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E. Reinders.
Het is niet toevallig, dat juist na de oorlog de noodzakelijkheid van een
economische bedrijfsvoering ook in het bosbedrijf door steeds meer particuliere bosbezitters in Nederland wordt erkend. De tot ongekende hoogte opgevoerde belastingdruk, de devaluatie van de gulden met de daarmede gepaard gaande sterke stijging van de kosten van levensonderhoud,
zullen ongetwijfeld tot gevolg hebben, gehad, dat heden ten dage de
categorie van boseigenaren, die de opbrengsten uit hun bosbezit nog als
een feit van ondergeschikt belang beschouwen, uiterst klein is geworden.
De vooruitzichten voor een terugkeer van de welvaart, zoals Nederland
die voor de oorlog heeft gekend, is zelfs op lange termijn nauwlijks meer
denkbaar ; integendeel, een verdere verarming en daarmede samengaande hogere belasting van het kapitaalkrachtige deel van ons volk (waartoe
ook de Nederlandse bosbezitter moet worden gerekend) is eerder te
verwachten.
Wanneer.het particuliere bosbezit ook in de toekomst zijn belangrijke
plaats, die het thans in de Nederlandse bosbouw inneemt, wil blijven
handhaven en met succes het hoofd zal kunnen blijven bieden aan de
zware stormen, die zijn bestaan bedreigen, dan zal een meer economische
bedrijfsvoering van vele bosbedrijven een eerste vereiste moeten zijn.
Aangezien juist één van de belangrijkste te nemen maatregelen, die het
meest tot verbetering van het bedrijfsresultaat zal kunnen bijdragen, de
productieverhoging, eerst na vele jaren zijn vruchten zal kunnen afwerpen, is het gewenst, dat de boseigenaar zo spoedig mogelijk met deze
„sanering" begint.
Het is interessant om eens na te gaan welke maatregelen hij zal moeten
nemen om zijn bezit zo rendabel mogelijk te maken en welke moeilijkheden
hem op deze weg te wachten staan. Theoretisch is het probleem al zeer
eenvoudig. In ieder bedrijf, dat economisch niet gezond is, zal men bij een
„sanering" dienen te streven naar verlaging van de uitgaven en verhoging van de inkomsten. Ondanks zijn speciale geaardheid behoeft voor
het bosbedrijf op deze eenvoudige stelregel geen uitzondering te worden
gemaakt. Laten wij eerst eens die maatregelen aan een nader onderzoek
onderwerpen door welke in het bosbedrijf een verlaging van de uitgaven
(c.q. kostprijs) zal zijn te realiseren, om daarna een onderzoek in te
stellen naar de factoren, die kunnen leiden tot het verkrijgen van hogere
bedrijfsinkomsten.
Verlaging van uitgaven. In zijn artikel „Productievermeerdering in de
bosbouw en minder hard werken" in het Aprilnummer 1951 van dit tijd-
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schrift geeft Kools een globale verdeling van de totale kostprijs van geveld hout: zaai- en plantmateriaal 5 % ; arbeidslonen 26 %, algemene
beheerskosten 10 %, grondrente 25 %, grondlasten 2 % en berekende
geprolongeerde rente van de in de opstand geïnvesteerde uitgaven 32 %.
Hierbij wordt aangetoond, dat in de praktijk slechts een daadwerkelijke
bezuiniging op de post arbeidslonen mogelijk zal blijken te zijn. Van
belang is het hierbij te bedenken, dat na de oorlog de arbeidslonen (inclusief sociale lasten) bijna verviervoudigd zijn, waardoor thans een
economisch gebruik van de aanwezige arbeidskrachten een eerste vereiste is geworden. Verlaging van de post arbeidslonen kan verder nog
worden verkregen door mechanisatie en intensiever gebruik van de
arbeidskrachten.
Mechanisatie.
De bosbézitter dient zich af te vragen, of werkzaamheden, die tot op heden mét handkracht werden verricht, thans niet beter
met mechanische hulpmiddelen kunnen worden uitgevoerd. Voor zeer
kostbare machines (bijv. schijvenploeg), waarvan een aanschaffing door
een enkel bosbedrijf niet verantwoord zou zijn, dient gezamenlijke aanschaffing door meerdere bedrijven stellig te worden geprobeerd. In dit
verband kan ook de vraag worden gesteld, of een oprichting van een
bosbouwcoöperatie in ons land geen levensvatbaarheid zou hebben.
Gedacht wordt hierbij aan het coöperatief inkopen voor de leden van
bosgereedschappen (bijlen, zagen enz.), het doen aankopen en transporteren van plantsoen (juist voor kleine bedrijven van belang) en het tegen
een billijke vergoeding uitlenen van boswerktuigen.
Intensiever gebruik van de aanwezige arbeidskrachten
kan worden
bereikt: door rationalisatie, accoordloon en goede werkverdeling.
Rationalisatie van de verschillende boswerkzaamheden en gereedschappen, .hetgeen neerkomt op het laten uitvoeren van de werkzaamheden
op de meest efficiente wijze met de meest efficiente gereedschappen.
Ook op dit terrein is nog wel het een en ander te bereiken. Vele oude
,,beproef de" werkwijzen zullen ongetwijfeld te licht worden bevonden,
wanneer ze nader onder de loupe worden genomen en ook aan denverschillende gereedschappen, welke heden ten dage in onze bossen worden
gebruikt, valt nog wel het een en ander te verbeteren, zoals Kools overduidelijk uit verschillende onderzoekingen mocht constateren.
Accoordloon.
T e veel wordt nog gemeend, dat boswerkzaamheden
zich niet lenen om te worden uitgevoerd in accoordloon en hoewel niet
ontkend zal worden dat men bijvoorbeeld plant- en verplegingswerkzaamheden beter ih dagloon kan verrichten, heeft de ervaring wel geleerd, dat het grootste deel van alle in een bosbedrijf uit te voeren werkzaamheden zeer zeker voor uitvoering in accoordloon in aanmerking
komt. De vakbekwame bosarbeider geeft bovendien aan werk in accoordloon dè voorkeur aangezien hij, bij levering van een goede arbeidsprestatie, belangrijk meer zal verdienen dan wanneer hij in dagloon zou werd e n . Een moeilijkheid voor vele boseigenaren en beheerders ligt nu juist
^-jh het nauwkeurig vaststellen van deze accoordonen. Een nader onderhoek op dit gebied (op de wijze als thans door onze Oostelijke naburen
wordt verricht) is voor de Nederlandse bosbouw van groot belang te
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achten, aangezien naast een uniformiteit van het tijdloon eveneens een
uniformiteit op het gebied van de accoordlonen gewenst is.
Goede werkverdeling.
Onmisbaar voor een goede arbeidsverdeling is
een werkplan in het bosbedrijf, waarin de werkzaamheden voor een bepaalde periode (liefst een jaar van tevoren) worden vastgelegd. Men
bevordert hiermee een volledig en duidelijk overzicht van alle, in die
periode uit te voeren werkzaamheden en kan deze dan in het meest geschikte jaargetijde of weertype doen uitvoeren. Werkzaamheden als het
opsnoeien van douglasstammen en vellen van zwaar loofhout zal men
bij voorkeur reserveren voor tijden, waarin door sneeuwval andere boswerkzaamheden vrijwel zijn uitgesloten. Op deze wijze kunnen regenen sneeuwverlet tot een minimum worden beperkt. Gebleken is, dat niets
zo funest voor de arbeidsprestatie van een arbeider is, dan wanneer men
werkt zonder een van te voren omlijnd plan en men op een bepaald
ogenblik voor de noodzakelijkheid komt te staan om voor hem werk te
gaan „zoeken".
Een uitgavenpost, die meestal niet verlaagd kan worden, doch die bij
een intensievere bedrijfsvoering veeleer verhoogd zal moeten worden, zijn
de beheerskosten. T e veel ziet men nog in ons land dat het beheer op
middelgrote bosbedrijven in handen is gelegd van een bosbaas-jachtopziener (vaak in deze functie meer jachtopziener dan bosbaas) en hoewel
deze personen vaak op de meest trouwe wijze de belangen van hun werkgevers behartigen, zal het in vele gevallen toch niet ontkend kunnen
worden, dat zij een meer moderne bedrijfsvoering van de aan hun zorgen
toevertrouwde bossen belemmeren.
Verhoging der bedrijfsinkomsteti
kan men bereiken door productieverhoging en opwerking van het rondhout.
Productieverhoging.
De minder gunstige bedrijfsinkomsten van vele
bosbedrijven zullen in de meeste gevallen voornamelijk worden veroorzaakt door een te geringe productie van hout van goede kwaliteit. Juist
in productieverhoging schuilt voor de boseigenaar de grootste mogelijkheid om tot een gezondmaking van zijn bedrijf te geraken, meer nog dan
door verlaging van de kostprijs het geval is. Een groot bezwaar van
maatregelen tot productieverhoging is evenwel, dat zij niet op korte termijn (zoals dit wel door een verlaging van de kostprijs mogelijk is) zijn
te realiseren. In dit opzicht onderscheidt het bosbedrijf zich nadelig van
vele andere bedrijven. Deze ongunstige omstandigheid mag echter nooit
een reden voor de boseigenaar zijn om daarom maar die maatregelen
achterwege te laten.
Op de wenselijkheid en noodzakelijkheid van productieverhoging van
bosbedrijven behoef ik hier niet nader in te gaan. In ons tijdschrift is
dit onderwerp door Gerbranda in het volle daglicht gesteld en ook thans,
bijna drie jaren na het verschijnen van het eerste artikel hierover, heeft
dit onderwerp nog niets van zijn actualiteit ingeboet. Een zeer belangrijke reden, die een hervorming op korte termijn van onze onproductieve
houtopstanden in de weg staat, werd evenwel door Gerbranda niet genoemd ; en wel deze, dat bij dergelijke hervormingen de boseigenaren
bijna steeds de beschikking dienen te hebben over een groot bedrag aan
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liquide geldmiddelen. De opbrengsten van het hout/die dergelijke hervormingen zullen opleveren zijn uit de aard der zaak lager dan die welke
uit een exploitatie van normaal producerende opstanden worden verkregen, terwijl in vele gevallen de hervormingskosten (tengevolge van
sterke bodem verwildering, onvoldoende afwatering, bankvörming enz.)
belangrijk hoger dan normale bebossingskosten zullen komen te liggen.
Hervorming van onproductieve opstanden zal voor de bosbezitter daarom
meestal een nadelige beïnvloeding van zijn veelal toch niet al te rooskleurige onmiddellijke bedrijfsuitkomsten betekenen en hoezeer hij in vele
gevallen ook de noodzakelijkheid van productieverhoging van zijn bosbezit zal erkennen, het ontbreken van deze noodzakelijke geldmiddelen
zal hem dwingen deze hervormingen achterwege te laten, dan wel in
een zeer traag tempo te doen uitvoeren.
Daar Gerbranda in zijn artikel terecht opmerkt, dat behalve de boseigenaar ook de Staat een zeer groot belang heeft bij een, liefst op korte
termijn, verhoogde houtproductie uit het Nederlandse bos, is het dan ook
niet onredelijk te verlangen, dat de Staat hier de bosbezitter bij deze
zware taak zal steunen. Zoals hierboven reeds is aangeduid, zal deze
hulp in de eerste plaats in de vorm van financiële steun gegeven dienen
te worden. Zonder deze financiële steun is een hervorming van de vele
duizenden hectaren onproductief bos, welke ons land thans nog heeft,
in de naaste toekomst bezwaarlijk te verwachten.
Naast een quantitatieve verhoging van de houtmassa moet men vooral
ook de qualitatieve verhoging hiervan niet verwaarlozen, aangezien deze
van bijna evenveel belang is als de eerste. Gestreefd dient te worden
naar grotere lengte, rechtheid en takreinheid van de stammen, aangezien
deze eigenschappen van het hout door de handel extra gewaardeerd
worden. Maatregelen als het (hoger) opsnoeien van douglasstammen,
het aanleggen van opstanden door middel van bezaaiing (rechter hout
door grotere selectie-mogelijkheid !) verdienen om deze reden dan ook
de volle belangstelling van de boseigenaar.
.
Tenslotte nog de volgende opmerking : Een productieverhoging door
middel van hervorming van onproductieve opstanden kan voor de Nederlandse bosbouw twee gevaren meebrengen. In de eerste plaats het
gevaar, dat door deze hervormingen de aesthetische (landschappelijke)
waarde van het Nederlandse bos zal worden aangetast» H$t valt niet te
ontkennen, dat vaak juist de minst productieve gedeelten het meest tot
het natuur- en landschapschoon van een bosbezit bijdragen en ongetwijfeld zullen bij hervormingen in vele gevallen hieraan offers moeten
worden gebracht. Men bedenke evenwel, dat juist de liefde, die de
eigenaar voor zijn bossen heeft, hem zal inspirèren om nietiwe :— weliswaar andere — schoonheid aan zijn bossen te schenken. Men zal moeten waken, dat de nodige afwisseling in het .gebruik van de verschillende
houtsoorten steeds wordt betracht en dat men niet vervalt in de fout,
die vroeger ook reeds in deNederlandse bosbouw (in casu met de groveden) werd gemaakt, door grote complexen met een en dezelfde houtsoort
te beplanten. Hierdoor zouden onze bossen eentonig worden en veel
van hun recreatieve waarde voor ons volk verliezen.
Het tweede gevaar in productieverhoging schuilt in de mogelijkheid^
dat deze ten koste gaat van het natuurlijk productievermogen van de
grond en dus slechts een tijdelijke zal zijn. Men moet hierbij oppassen
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vooral niet te hoog te willen grijpen en bij de keuze van zijn houtsoorten
met deze factor terdege rekening houden, opdat een tijdelijk voordeel niet
wordt verkregen ten koste van een gedegenereerde grond. Menging met
bodemverplegende loofhoutsoorten zal dus bij hervormingen met meereisende naaldhoutsoorten toegepast moeten worden. Overigens ligt er
hier voor ons bosbouwkundig onderzoek nog een belangrijk terrein
braak : de invloed, die onze belangrijkste houtsoorten op de bodemvruchtbaarheid uitoefenen aan een nader onderzoek te onderwerpen, een onderzoek dat des te belangrijker wordt, naarmate de eisen aan het producerend vermogen van onze bosgronden hoger worden gesteld.
Verdere opwerking van het gevelde rondhout. Hoe verder men het
gevelde rondhout tot zijn eindproducten (sortimenten) opwerkt, des te
hogere prijzen zal men in het algemeen kunnen bedingen. Men bedenke
evenwel, dat de marge tussen de te verkrijgen meeropbrengsten en de
h'ogere arbeidskosten, die een opwerking van het hout tot de verschillende sortimenten zullen vergen, meestal niet al te ruim is, zodat voor
bosbedrijven slechts dan een ver doorgevoerde sortimentsindeling verantwoord zal zijn, wanneer deze regelmatig grote hoeveelheden geveld
hout opleveren. Gezamenlijke opwerking van hout, afkomstig uit verschillende bosbedrijven, op centraal gelegen plaatsen, zoals dit door de
Ned. Heidemij geschiedt, verdient op meer plaatsen te *worden geprobeerd.
Tenslotte hebben al deze genoemde maatregelen, die zullen kunnen
leiden tot het verkrijgen van betere bedrijfsuitkomsten, slechts een beperkte waarde, indien men de uitwerking hiervan op het bosbedrijf niet
op de juiste wijze kan beoordelen. Een goede bedrijfsboekhouding en
een bedrijfsplan zijn daarom in een economisch beheerd bosbedrijf onmisbaar. Het is de grote verdienste van de „bedrijfsplannencommissie"
van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging geweest, dat zij door haar
rapport „Richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling voor
bosbezit" deze materie op bevattelijke en instructieve wijze voor de Nederlandse bosbezitter heeft behandeld, De grote toename van het aantal
bedrijfsplannen in onze bosbedrijven is mede voor een deel aan dit rapport te danken.
Een ieder, die zich daadwerkelijk met het opstellen of reviseren van
bedrijfsplannen bezig houdt, weet echter ook, dat er ondanks genoemde
publicatie nog een ontstellende leemte bestaat in onze kennis omtrent
de gegevens (van vrijwel al onze houtsoorten), welke benodigd zijn voor
de massabepaling (vormgetallen !), de bepaling van de te verwachten
aanwas (aanwas aan blijvende opstand Hr te verwachten dunningsopbrengsten) en voor het bepalen van de normale-voorraad (opbrengsttabellen). Ook over het boniteren van houtsoorten als douglas, Japanse
lariks, Am. eik en andere houtsoorten, behalve de groveden, tasten we in
Nederland nog steeds in het duister. Moeten we ons wat de bonitering
van de douglas betreft richten naar Amerikaans voorbeeld en deze houtsoort in drie groeiklassen indelen, of dienen we de voorkeur te geven
aan het Duitse systeem, waarbij voor deze houtsoort gewoonlijk twee
groeiklassen worden onderscheiden ?
De groveden (en voor een deel thans ook de douglas en Jap. lariks,
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waarvoor sinds korte tijd massatabellen zijn verschenen) maakt ten opzichte van de andere houtsoorten hierop een gunstige uitzondering. Voor
deze houtsoort werden voor Nederland wel alle bovenbedoelde gegevens
uitgewerkt, al valt het zeer te betreuren, dat de cijfers uit de opbrengsttabel van dè groveden voor Nederland te globaal zijn en bovendien betrekking hebben op het stam-dikhoutvolume zonder schors. De motivering, dat dit is gebeurd in verband met de hier te lande gebruikelijke
wijze van sortering voor mijnhout, acht ik niet doorslaggevend. Dit voordeel weegt volgens mijn mening niet op tegen de vele nadelen, die hier
tegenoverstaan. Ook voor een aanvulling van deze opbrengsttabel voor
leeftijden boven 65 jaar zou ik gaarne willen pleiten.
;
Natuurlijk dient dit gemis aan nauwkeurige gegevens over onze houtsoorten in de praktijk te worden ondervangen en men ziet nu veelal het
verschijnsel, dat men voor het verkrijgen van deze benodigde gegevens
voor de massa-, aanwas- en normale voorraadbepaling of een keuze doet
uit de zeer vele buitenlandse (meest Duitse) tabellen (waarvan genoemde commissie op blz. 12 van haar rapport zeer terecht zegt, dat zij voor
ons land niet voldoende bruikbaar zijn), öf men tracht door meting aan
een (meestal te gering aantal objecten) de benodigde gegevens zelf te
verzamelen. Het resultaat zal echter in vele gevallen onnauwkeurig zijn,
terwijl bovendien ook een zuivere vergelijking van verschillende gegevens
tussen de verschillende bosbedrijven onderling ook niet mogelijk zal zijn.
Uit het bovenstaande zou men misschien de verkeerde gevolgtrekking
kunnen maken, dat deze moeilijkheden thans te wijten zijn aan een te
geringe activiteit van onze instellingen, welke zijn belast met het bosbouwkundig onderzoek. Deze gevolgtrekking zou inderdaad foutief zijn,
want het is bekend dat het zeer omvangrijke werk, welke het maken
van opbrengsttabellen nu eenmaal vergt, thans te Wageningen voor
verschillende houtsoorten ter hand is genomen. Bovendien moet men
bedenken, dat de Staat in de vooroorlogse periode zeer weinig belangstelling voor het bosbouwkundig onderzoek aan de dag heeft gelegd en
hiervoor vrijwel geen geldmiddelen heeft wensen te besteden. Na de
oorlog is hierin een gelukkige verandering gekomen, maar een achterstand van vele jaren op dit gebied kan men nu eenmaal niet terstond
achterhalen. Toch zou een bespoediging van dit onderzoek en publicatie
van de resultaten hiervan om de reeds genoemde redenen zeer gewenst
zijn. Daar een uitbreiding van personeel, dat de benodigde metingen
thans uitvoert, waarschijnlijk om financiële redenen niet mogelijk is zal
door de verschillende boseigenaren zelf medewerking moeten worden
verleend om deze bespoediging te realiseren. Gedacht wordt om door
middel van een op te richten studiegroep van het Bosbouwproefstation
of Commissie van de Nederlandsche Bosbouwvereeniging (waarin naast
de wetenschappelijke onderzoekers op dit terrein tevens ook het Staatsbosbeheer, de Ned. Heidemaatschappij en het particulier bosbezit zijn
vertegenwoordigd) të geraken tot het uitwisselen van de bestaande gegevens, het geven van richtlijnen voor de wijze van opmeting en deze
metingen door de verschillende boseigenaren te .doen uitvoeren. Op deze
wijze moet het mogelijk zijn op korte termijn resultaten te verkrijgen.
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Op de natte, kille zomer van dit jaar is gelukkig een zonnige herfst met
zomerse temperaturen gevolgd, hetgeen ons het tekort aan warmte enigermate heeft vergoed. Voor de ontwikkeling van de jonge aanplant is het
weer in dit groeiseizoen bijzonder gunstig geweest, al heeft een zeer late
nachtvorst plaatselijk nog wel wat schade aangericht.
De nieuwe Boswet is met 1 juli 1962 van kracht geworden. In het julinummer van ons tijdschrift is hij afgedrukt, met het Koninklijk Besluit dat
de herplantingsverplichting regelt, alsmede de Ministeriële Beschikking over
de compensatie-gebieden. In de praktijk blijkt de in artikel 1 sub 4b gegeven omschrijving van de bebouwde kommen van gemeenten moeilijkheden
op te leveren, waarvoor een oplossing is te zoeken.
In hetzelfde nummer vindt men ook de Ontwerp-Verordening voor gemeenten op het vellen van houtopstanden, die door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten is opgesteld, waarvan ik op de vorige vergadering
reeds gewag maakte.
Aansluitend op de nieuwe Boswet heeft het Bosschap een Verordening
vastgesteld, inhoudende voorschriften ter bestrijding of ter voorkoming van
nadeel door voor de bosbouw schadelijke dieren, die eveneens op 1 juli
1962 van kracht is geworden. Bij besluit van het Bestuur van het Bosschap
zijn voorts voor de verschillende provincies de gemeenten aangewezen, voor
welke deze verordening van toepassing is.
Een belangrijke, doch nog niet nader omschreven taak is in het nieuwe
bestel toegedacht aan de Bosbouwvoorlichtingsraad, die de minister desgevraagd of eigener beweging van advies kan dienen omtrent voorlichtingszaken de bosbouw en de houtteelt betreffende. De raad zal tenminste 11
en ten hoogste 16 leden tellen, waarvan minstens de helft zal worden benoemd op voordracht van de daartoe door de minister aan te wijzen organisaties en instellingen, die op het gebied van de bosbouw en de houtteelt
werkzaam zijn.
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren is van mening, dat als
zodanig alleen de standsorganisaties in aanmerking komen. Wel is het bestuur van deze vereniging bereid om, indien zij een 6-tal leden voor deze
raad zou mogen voordragen, voor één lid overleg te plegen met de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Wij zijn genoemd bestuur voor dit
aanbod erkentelijk, maar wij hebben toch gemeend dit van de hand te
moeten wijzen, daar dit moeilijk in overeenstemming is te brengen met de
onafhankelijke positie, die onze vereniging steeds nauwgezet heeft nagestreefd. Wij menen daarentegen als terzake deskundige, niet-belanghebbende, organisatie op een zelfstandige plaats in deze adviesraad aanspraak te
mogen maken. Hetzelfde geldt evenzeer voor de Landbouwhogeschool. Voor
de goede vorming van studenten acht men het tegenwoordig internationaal
gewenst het hoger onderwijs niet alleen bij het bosonderzoek, maar ook bij
het bosbeleid in te schakelen. Met belangstelling zien wij de uiteindelijke
beslissing van de minister tegemoet.
De ontwikkeling van de houtmarkt heb ik op de voorjaarsvergadering
door de meegenomen indrukken van de Studiekring-dag wat te optimistisch beoordeeld. Uit enige resultaten van het onlangs afgesloten boekjaar 1961—1962 is mij echter gebleken, dat de verheugende stijging van
de gemiddelde houtprijs in 1960—1961 zich niet heeft kunnen handhaven
en in het afgelopen jaar weer met 6 a 10% is gedaald. Dit is te wijten aan
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de omstandigheid, dat nog grote onverkochte voorraden bij de houthandel
boven de markt hangen en voorts aan de sterke vernauwing van de specificatie van het voor de Nederlandse bosbouw zo belangrijke mijnhout. Deze
ontwikkeling is bij de huidige hoogconjunctuur en grote bouwactiviteit zeker
verontrustend.
De Nederlandse Heidemaatschappij hoopt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren aan deze moeilijkheden het hoofd
te kunnen bieden door een efficiëntere organisatie der houtmagazijnen,
waarbij de leverende bosbezitters in een eventuele bedrijfswinst zullen delen.
Wij hopen, dat dit initiatief met succes zal worden bekroond, zonder dat
de bonafide houthandel hierdoor al te zeer in het gedrang komt, daar de
bosbouw de laatste niet zal kunnen ontberen.
Het opmerkelijke van de huidige marktsituatie is, dat door de grote vraag
naar perkoenen thans niet de afzet van de dunste sortimenten van 6 t/m
8 cm middendiameter zorgen baart, maar wel van die der daarop aansluitende sortimenten van 9 t/m 11 cm diameter.
De bepleite verruiming van het plantverband van 3300 tot 2500 planten
per ha zal vermoedelijk wel de aanleg- en de zuiverings-kosten kunnen verminderen, maar geen oplossing brengen voor de moeilijk verkoopbare
midden-sortimenten.
Daarbij komt bovendien de ongunstige omstandigheid, dat de nog steeds
stijgende arbeidslonen bij kortere werktijden niet meer door een door middel van rationalisatie te verkrijgen productie-verhoging kan worden gecompenseerd. Hierdoor daalt het met de houtproductie te behalen rendement
bedenkelijk dicht tot het nulpunt
Door de ontdekking van de „gasbel" in het Noorden van het land is
slechts een verdere afbrokkeling van de mijnhoutmarkt te verwachten. Voorts
zal het toenemend gebruik van allerlei kunststoffen een belangrijke stijging
van de houtprijzen beletten. Alles bijeen genomen zal men derhalve bij de
huidige ontwikkeling van de volkshuishouding terdege rekening moeten houden met een afnemende betekenis van het Nederlandse bos voor de houtproductie. Ik zou in dit verband ook willen wijzen op de artikelen van
dr Oudemans over de ontwikkeling van de financiële lasten in de bosbouw
in ons tijdschrift.
Voor een goede instandhouding van het Nederlandse bos zal onvermijdelijk naar andere inkomsten-bronnen moeten worden omgezien. Gelukkig
heeft het bos een veelzijdig nut en daarvan treedt in het zo dicht bevolkte
Nederland de gelegenheid tot recreatie steeds meer op de voorgrond. In
dit verband zou ik ook de aandacht willen vestigen op het onlangs verschenen recreatie-nummer van het tijdschrift van de Nederlandse Heidemaatschappij.
Deze recreatie-diensten worden tot nu toe door het bosbezit geheel belangeloos verleend. Wanneer echter de vooruitzichten voor een lonende
houtproductie steeds ongunstiger worden, rijst vanzelf de vraag, of het bosbezit voor zijn recreatie-diensten geen aanspraak kan maken op een vergoeding.
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren wijst deze gedachte, waarschijnlijk uit vrees voor verdere Staatsbemoeienis, beslist van de hand. Het
blijft echter de vraag, of bij een voortgaande ontwikkeling in deze richting
dit standpunt wel vol te houden zal zijn en of het niet verstandiger is de
bakens tijdig met het getij te verzetten.

