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Zul

We kennen de Posbank, In de buurt van Arnhem, terwijl aan de Postbank geknutseld wordt om die aan het
Nederlandse staatsmonopolie van de PTT toe te voegen. We kennen In Nederland nog geen Bosbank
waar de agrarische wereld in de gelegenheid wordt
gesteld om daar cultuurgrond te "parkeren", maar
misschien komt dat er ooit nog eens van.
Er zijn twee zaken die voor de agrarische bedrijfstakken van zeer groot belang zijn, namelijk hoeveel
mensen kunnen er In één of andere groene sector
een redelijk bestaan vinden en in hoeverre is voor de
produkten die daar worden voortgebracht voldoende
koopkrachtige vraag te vinden in binnen- en buitenland. Daarnaast functioneert er een aantal Interventleregelingen, resp. interventiebureaus, die de markt
helpen ondersteunen wanneer de prijzen voor zgn.
basisprodukten door de mand dreigen te vallen, ten
nadele van de ontwikkeling van het arbeidsinkomen
van boeren en tuinders. Dat is nodig, omdat In zeer
veel agrarische bedrijfstakken het gemiddelde inkomen geen vetpot is en ook nooit Is geweest. Er moet
eigenlijk steeds worden gebalanceerd tussen tekort
en overschot, wil het in die bedrijfstakken vrij goed
gaan wat het Inkomen betreft. Wanneer er sprake Is
van een overschot, al is het maar betrekkelijk klein
ten opzichte van de totale produktle, en dat overschot
is structureel - d.w.z. heeft niet de neiging om te verminderen - dan gaat het de boeren en tuinders niet
best
Een bestuurslid van één van de oudste coöperatieve exportslachterljen zei dat eens zeer "beeldend".
Zijn steliing was als volgt: "Wanneer de exportslachterij met goede Jaarresultaten uit de bus komt, is het
de boeren In dat afgelopen jaar veelal niet zo erg voor
de wind gegaan, wat de opbrengst betreft van de afgeleverde slachtvarkens ten opzichte van hun produktiekosten. Wanneer de uitkomsten voor de var') Overgenomen uit: Zul velzicht 72(1930): 34-35.
Het Nederlands Bosbouwtljdschrift schrijft niet vaak over zulvalzakBn. Als omgekeerd het blad Zulvelzlcht een redactioneel artikel over boabouwzaken
plaatst gaan wl] rechtop zitten. Omdat de lezerskringen van de twee tijdschriften elkaar niet zo sterk zullen overlappen, en omdat de ontwikkelde gedachten
voor onze Ie2ers zeker ook interessant zijn, namen wij het artikel graag over.
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kensmesters goed zijn, dan leert de ervaring dat de
jaarcijfers van de exportslachterij tegenvallen". Dat
was de ervaring van onze gesprekspartner in een lange reeks van jaren dat hij zijn bestuursfunctie heeft
vervuld.
Het smalle bospad
De werkgelegenheid op 100 hectare cultuurgrond
loopt van sector tot sector nogal uiteen. De meeste
mensen komt men tegen bij het Intensieve en zeer intensieve grondgebruik, zoals op kwekerijen van siergewassen, bloemen en groenten. BIJ de fruitteelt is
dat al minder, het ligt zo ongeveer in de buurt van de
arbeidsbezetting van de melkveehouderijbedrijven,
terwijl bij de akkerbouw en bij de vetwelderij nog minder mensen werkzaam zijn per 100 hectare cultuurgrond. De werkgelegenheid in de bosbouw ligt daar
weer ver onder en dat is wellicht één van de belangrijkste redenen dat de bosbouw weinig in omvang Is
toegenomen, zelfs in vroegere jaren sterk is verminderd. In feite Is het bos er voor de flaneur in het totale
buitengebeuren van de gehele agrarische sector. Het
behoort wel tot de aandachtsvelden van het Ministerie van Landbouw, maar in de titel van dit ministerie
staat de bosbouw niet genoemd, wel de visserij. Dat is
in tegenstelling tot de betiteling van het Duitse ministerie, waar de bosbouw wel genoemd wordt, maar de
visserij niet; hoewel minister Ertl van de Duitse
Bondsrepubliek zich wel dient te bemoeien met de
visserijproblematiek, al was het maar tijdens de onderhandelingen in de Raad van Landbouwministers
van de Europese Gemeenschap, wanneer het gaat
om de visserij rond de Britse Eilanden.
Tekort aan hout en cellulose
Naarmate op onze wereldbol meer mensen rondstappen en steeds meer van hen leren lezen en schrijven,
is er ook meer houtpulp nodig voor papier, kranten
en tijdschriften. Bovendien is de consumptie in de
hoogontwikkelde westerse wereld van papier In de
vorm van kranten, tijdschriften, boeken, enz. zodanig
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gestegen, dat het papierverbruik per hoofd van de
bevolking in de laatste tien jaar meer dan verdubbeld
is. De grafische bedrijfstak is er dan ook één met de
minste problemen wat werkgelegenheid betreft. Men
heeft zelfs een voortdurend respectabel tekort aan
personeel. Bovendien hebben de bouwbedrijven en
houtverwerkende Industrieën jaarlijks meer hout nodig, evenals de doe-het-zelfmarkt. Ons Ministerie van
Landbouw en Visserij schat dat jaarlijks op de wereld
16 miljoen hectare wordt gekapt en deze houtproduktie is veel omvangrijker dan er jaarlijks groeit. Het gevolg is dan ook dat alle bosprodukten voortdurend
duurder worden en dat zal naar het schijnt voorlopig
nog wel blijven doorgaan. De toenemende schaarste
aan hout bevordert bovendien in sterke mate de voorraadvorming bij de verwerkende sectoren. De situatie
in de houtsector is derhalve ongeveer te vergelijken
met de schaarste aan energie: de houtverwerkende
industrie en de gebruikers van papierpulp worden regelmatig geconfronteerd met prijsstijgingen die ongeveer net zo sterk zijn als voor energie. Het is dan
ook noodzakelijk dat overal waar dat mogelijk is, de
houtproduktie wordt gestimuleerd. Kortgeleden is er
in de Tweede Kamer een motie over aangenomen,
waarin de regering verzocht wordt met spoed een onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van de wereldhoutmarkt. Zoals het een cultuurmaatschappij als
de Nederlandsche Heidemaatschappij betaamt, heeft
die ook al eens omgezien naar meer interessant werk.
Dit keer was de bosbouw aan de beurt, en de conclusie na een diepgaande studie over de huidige en toekomstige beschikbaarheid van hout voor onze moderne samenleving was van dien aard dat het noodzakelijk wordt gevonden dat het bosgebied van Nederland belangrijk wordt uitgebreid. De vraag naar
hout voor de verschillende doeleinden zal namelijk in
de komende jaren met circa twee procent per jaar
blijven stijgen, terwijl de invoer van hout en houtpulp
steeds moeilijker en ook steeds duurder zal worden.
Ons bosa reaal
De Nederlandse staat is de grootste boseigenaar, met
daarnaast een betrekkelijk klein aantal eigenaren van
produktiebossen. Bij een onveranderd beleid zal de
houtproduktie in ons land nauwelijks stijgen in de komende jaren. Wel heeft de regering zich voorgenomen om het bosareaal met circa 50.000 hectare uit te
breiden. Maar de Nederlandsche Heidemaatschappij
twijfelt aan de doelmatigheid van dit beleid en die
twijfel is wellicht gegrond, mede gezien de financiële
mogelijkheden van de regering voor deze sector. Ook
het Ministerie van Economische Zaken bemoeit zich en zeer terecht - met de invoer van hout en houtpro-
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dukten en komt tot de conclusie dat het voor onze
economie geboden zou zijn het bosareaal niet met
50.000 hectare, maar zelfs met 132.000 hectare uit te
breiden. De Nederlandse papierindustrie doet daar
nog een schepje bovenop en stelt dat een uitbreiding
met niet minder dan 220.000 hectare geboden is, willen we niet binnen enkele jaren in ernstige moeilijkheden komen wat onze houtpositie betreft. Wanneer we
in de landbouwcijfers van het Landbouw-Economisch
Instituut vinden dat we in Nederland circa 130.000
hectare bos hebben, dan betekenen die cijfers nogal
wat. Overigens is die 130.000 hectare al 70.000 hectare meer dan 30 jaar geleden. Verder moet men er rekening mee houden dat voor uitbreiding van steden
en dorpen jaarlijks ook zo'n 8.000 hectare nodig is.
Wanneer we overigens zien dat de produktie van granen, gras en voedergewassen zodanig Is dat mede
daardoor de produktie van voedingsmiddelen te
groot is voor de koopkrachtige vraag, dan ware het te
overwegen de bosbouw als een soort "parkeergarage" te gaan gebruiken voor agrarische gronden.
Wanneer het tij keert, doordat de koopkrachtige
vraag naar agrarische produkten toeneemt, zouden
die gronden weer in roulatie kunnen worden gebracht
in de agrarische produktiesector. Naast het Staatsbosbeheer zou er dus een soort Bosbank moeten
worden opgericht, die als parkeergelegenheid voor
de landbouw kan fungeren. Het is natuurlijk de vraag
of dat een staatsbosbank moet worden, of een aanvullende taak moet zijn voor de Stichting Beheer
Landbouwgronden, maar dat laten we gaarne aan de
politici over.
Aantrekkelijk maken
Duidelijk is dat het bosareaal in ons land te klein is;
dat de voedselproduktie - vooral van regelingsprodukten - (op grond van het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid) te groot is en dat het marktbeleid dat voor die regelingsprodukten noodzakelijk is
veel geld kost. Minder grond geeft minder overproduktie en minder overproduktie kost minder regelingskapitaal en belooft ook een betere opbrengstprijs voor de boeren. Een "parkeergelegenheid" voor
agrarische gronden, w^ar anders regelingsprodukten
mee worden voortgebracht, mag dus wel een flink bedrag aan subsidie kosten. Nu kan men zeggen dat de
grondgebondenheid van regelingsprodukten van
produkt tot produkt zeer verschillend is. Voor de veredelingslandbouw is dat zeer gering. De grondgebondenheid van akkerbouwprodukten Is echter 100 procent, voor de melkproduktie Is dat belangrijk minder.
Een groot deel van het produktievoervoor onze melkveestapel komt immers via de havens ons land bin319

nen. Vast staat echter dat het onderhoudsvoer voor
de Nederlandse melkveestapel toch in hoofdzaak op
de melkveehouderijbedrijven zelf gewonnen moet
worden, wil zo'n bedrijf economisch niet te onvoordelig gaan draaien. Gezien de leeftijdsopbouw van de
bedrijfshoofden op de boerenbedrijven, terwijl men
ook rekening kan houden met andere gezinsomstandigheden, en gezien ook de betrekkelijk lage arbeidsinkomens van de boeren, kan beslist wel een premieregeling uitgedokterd worden die het voor verschillende groepen van de agrarische beroepsbevolking
aantrekkelijk maakt een flink aantal jaren hun grond
contractueel te parkeren bij zo'n bosbank; alles overigens op basis van vrijwilligheid. De lezer mag zelf uitrekenen hoe hoog dat parkeergeld wel moet zijn om
de overstap van cultuurgrond naar bosbank aantrekkelijk te maken, waar bovendien bij aangetekend
moet worden dat ook het marktevenwicht bevorderd
zal worden, wanneer het aanbod van melk en akkerbouwprodukten minder dringend wordt. Een krapper
aanbod zal ongetwijfeld de vraag van koopkrachtige
klanten verlevendigen en zal dus de gemiddelde opbrengstprijzen kunnen verhogen.

Overigens is het een Interessante puzzle voor landbouweconomen om na te gaan hoe hoog het "parkeergeld" zou moeten zijn dat aan de inleggers van
cultuurgrond bij de Bosbank door de bank zou moeten worden uitbetaald voor elke hectare die men daar
in beheer geeft. Dat "parkeergeld" zal wellicht gedifferentieerd dienen te worden naar de cultuurwaarde
van de ingeleverde grond voor de houtproduktie.
Overigens realiseren wij ons wel dat er nog veel meer
aspecten zitten aan deze zaak, zowel op technisch als
op algemeen agrarisch, sociaal en economisch terrein. Gezien de vragen In de Tweede KaYner en ook
gezien publikaties over dit onderwerp in de grote
pers, verdient bezinning op deze zaak zeker aanbeveling.
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Stichting Industriehout
Eén van de initiatiefnemers van het onderzoek dat
door de Heidemaatschappij Is verricht, namelijk
Ir. H. A. van der Meiden, van de Stichting Industriehout, zei In een interview met een landelijk dagblad
dat een aanzienlijke uitbreiding van het Nederlandse
bosareaal mogelijk zou moeten worden door een
subsidieregeling. Dat is volgens hem niet alleen nodig
vanwege een noodzakelijke verhoging van de houtproduktie, ten behoeve van de houtverwerkende industrie en de bevoorrading van de papierindustrie,
maar is evenzeer nodig uit recreatieve overwegingen.
Bovendien is een belangrijke uitbreiding van het bosareaal ook goed voor ons totale milieu en wellicht
komt het ook ons klimaat ten goede. Een ander aspect is, dat het bovendien gunstig Is voor het tegengaan van een te sterke ontbossing in andere gedeelten van de wereld. De stichting van de heer Van der
Meiden hamert daar nu al zo'n 15 jaar op en volgens
hem zou zo'n regeling minder behoeven te kosten
dan het wegwerken van te grote voorraden aan agrarische produkten. Of die stelling juist is, weten we
niet. Een feit is wel dat een dergelijke regeling niet
voor Nederland alleen zou moeten gelden; we leven
immers In een Europese Gemeenschap met een gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid voor basisprodukten die de agrarische sector in de eerste
plaats voortbrengt ten dienste van de voedselvoorziening in de EEG en bovendien deviezen opbrengt.
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Bij de vakgroep Boshuishoudkunde van de Landbouwhogeschool kan voor een periode van 6 maanden geplaatst worden een

bosbouwkundig
medewerker
(m/v).

Functie-informatie:
de aan te stellen functionaris zal belast worden met:
- het zelfstandig verzamelen, interpreteren en verwerken
van meetgegevens op het gebied van vnl. dunningsproefvelden;
- onderhoudswerkzaamheden aan deze proefvelden.
Vereist:
diploma HBCS of vergelijkbaar niveau alsmede rijbewijs BE.
Geboden:
een salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring tot
een maximum van ƒ2520,- bruto per maand (exclusief
ƒ 26,- ingevolge de geldende loonmaatregel).
Inlichtingen:
kunnen verkregen worden bij Ir. J. J. Jansen of Ing. J. W. Hildebrand, telefoon 08370-82056.
Sollicitaties:
dienen gericht te worden aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken van de Landbouwhogeschool, Postbus 9101,
6700 HB Wagenlngen onder vermelding van nr. 80-150 in de
linker bovenhoek van de brief én op de enveloppe.

