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"Een model voor de
Nederlandse bos-,
hout- en papiersector
(NEHOPA).
Kwantitatieve
verkenning en
modelontwikkeling"
Auteur: A.J. Gerritse
Uitgave: Rapport nr. 564 van De Dorschkamp, Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer, Wageningen.1990.362 p.
Prijs: ƒ 60,-.
NEHOPA is een econometrisch model waarin (in
principe) voor elk van de 22 onderscheiden houtsortimenten en houtprodukten een vergelijking is opgenomen voor de consumptie, de import, de export, de
(binnenlandse) produktie en de prijs. Een belangrijk
doel van een dergelijk model is de interacties tussen
de genoemde grootheden inzichtelijk te maken. Zo'n
model kan als beleidsondersteunend instrument gebruikt worden omdat er prognoses mee te maken
zijn van die grootheden voor verschillende situaties.
De studie bestaat uit vijf delen. Het eerste deel
beschrijft de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse bos-, hout- en papiersector en de vraagstukken die bij de overheid, de bosbouw en de verwerkende industrie leven. In het tweede deel wordt een
toelichting gegeven op de gekozen modelstructuur
en de wijze waarop de vergelijkingen (statistisch)
geschat worden, Met name wordt aandacht besteed
aan twee belangrijke onderdelen, namelijk de consumptie- en produktiefuncties. Een belangrijke factor is uiteraard de grootte van de Nederlandse marktconsumptie en produktie - ten opzichte van de wereldmarkt. Vervolgens worden in het derde deel voor
de onderscheiden sortimenten en produkten de genoemde vijf vergelijkingen geschat op basis van gegevens van 1960-1984 en wordt aangegeven hoe al
deze vergelijkingen gekoppeld worden in NEHOPA.
Ook worden de modeluitkomsten getoetst. Voor de
Nederlandse bosbouw is uiteraard in het bijzonder
van belang het submodel rondhout, dat naald- en
loofzaaghout, tropisch rondhout, naald- en loofvezelhout, naaldpaalhout en brandhout omvat. In het
vierde deel worden een aantal scenario's doorgerekend; een trendscenario waarin de consequenties
van verschillende veronderstellingen ten aanzien
van de verwachtingen van de economische groei
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worden bestudeerd; een scenario voor de invloed
van de dollarkoers; en een scenario waarin de effecten van het Meerjarenplan Bosbouw worden geanalyseerd. Het trendscenario geeft aan dat de groei van
het verbruik van hout en houtprodukten lager is dan
in de laatste 25 jaar, zij het dat er groot verschil is
tussen de produktgroepen, Uit het dollarscenario
volgt dat een hogere dollarkoers leidt tot een reële
gemiddelde prijsstijging behalve voor loofvezelhout.
Interessant is ook voor de Nederlandse bosbouw de
conclusie dat verwacht mag worden dat de prijsontwikkeling voor rondhout in de toekomst positiever is
dan in het recente verleden. De conclusie uit het
"Meerjarenplan-scenario" is dat op middenlange
termijn de Nederlandse houtproduktie te optimistisch geraamd is en dat bovendien de samenstelling
van de produktie niet is afgestemd op de vraagkant,
Tenslotte wordt behandeld hoe de uitkomsten gebruikt kunnen worden en volgt er een kritische reflectie op modelontwikkeling en gebruik; aanwijzingen voor mogelijkheden en wenselijkheden voor
verder onderzoek worden gegeven.
Hoewel het rapport helder is geschreven, zal een
groot deel voor velen moeilijk toegankelijk zijn in
verband met het econometrische karakter ervan. Velen zullen echter vooral geïnteresseerd zijn in resultaten van schattingen (zoals prijs- en inkomstenelasticiteiten) en de uitkomsten van scenario's. Deze zijn
ook zonder de econometrische achtergrond zelfstandig te lezen.
De algemene indruk is dat het een gedegen en
omvattende studie is met belangrijke conclusies
waarmee tevens binnen Nederland deskundigheid
betreffende modelbouw voor de houtmarkt is ontwikkeld. Het is jammer dat deze deskundigheid weer
verloren dreigt te gaan, nu De Dorschkamp heeft
besloten momenteel dit onderzoek niet voort te zetten in verband met gebrek aan belangstelling van de
zijde van het bosbeheer, het bos- en houtbeleid en
de houthandel en -verwerkende industrie. Dit bevreemdt des te meer nu de bosbouwsector, en niet
het minst de houtproduktiefunctie, zo veel aandacht
heeft ook in het beleid en de verwerkende industrie.
A.M. Filius.

Waldschaden erkennen
Auteurs: B. Hanisch/E. Kilz
Uitgever: Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 334 pag.
Prijs: DM 48.
Het herkennen van schadesymptomen aan bomen
staat sinds de bossterfte in het begin van de tachtiger
jaren sterk in de belangstelling. Hanisch en Kilz be- 249
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handelen op de Duits-grondige wijze de schadesymptomen aan grove den en fijnspar met de daarbij
behorende (of vermoede) oorzaken.
Na een korte karakteristiek van de beide boomsoorten komen achtereenvolgens aan de orde het naaldverlies (cq transparanter worden van de kroon), verkleuringen, veranderingen op en in de naalden en
symptomen aan wortels en mycorrhiza. De symptomen worden toegelicht aan de hand van 225 mooie
en functionele kleurenfoto's.
"WaldschSden" en luchtverontreiniging zijn internationale problemen; de vergelijkbaarheid van de opnames en de resultaten is daarbij een belangrijk
punt. Met het behandelen van de internationale opname-methodiek, de gedetailleerde symptoom-beschrijving en de voorstellen voor standaardisatie van
de monstername en de beschrijving worden belangrijke bijdragen aan de internationale harmonisatie
geleverd. Ook de teksten in Duits, Engels en Frans
dragen hiertoe bij, al wordt de leesbaarheid hierdoor
niet echt bevorderd. Een uitgebreide lijst met (overwegend Duitse) literatuuropgaven completeert dit
naslagwerk.

Voor mensen die zich uit persoonlijke interesse en/of
beroepsmatig op de hoogte willen stellen van schadesymptomen in verschillende boomsoorten is het
goed om te weten dat dezelfde uitgever naast dit vrij
specialistische boek ook de handzame "Farbatlas
Waldschaden" heeft uitgegeven.
GvT
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Internationale
vakbeurs voor tuin
en tuinbouw.

Frankfurt, het ontmoetingspunt voor
de tuinbouwbranche. Meer dan 500
deelnemers presenteren een omvangrijk aanbod op het gebied van planten,
techniek, dienstverlening en benodigdheden voor de detailhandel. Overzichtelijk ingedeeld op 45.000 vierkante
meter tentoonstellingsruimte.
Het unieke informatie-aanbod van de
plantec 1991 mag u niet missen.
De Messe Frankfurt en het Zentralverband Gartenbau verheugen zich op
uw bezoek.
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