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Steeds duidelijker en indringender worden hier te lande klachten naar
voren gebracht over een zo slechte financiële situatie van onze bosbouw, dat
er in deze sector van een noodsituatie sprake zou zijn. Een eerste globale
oriëntatie leert dan ook al heel spoedig dat vooral in de laatste jaren het
jaarlijks berekende bedrijfsresultaat een toenemend verlies per ha oplevert.
In een eerder gepubliceerd artikel (1) werd er reeds op gewezen, dat deze
berekeningen veelal nog voor een aantal verbeteringen in aanmerking kunnen
worden gebracht. Het gaat hierbij voornamelijk om abusievelijk als lasten
geboekte investeringen in de bosbouw, zodat doorvoering van deze correcties
zal kunnen leiden tot veelal minder sombere bedrijfsuitkomsten.
Men zal zich thans in Nederland goed dienen te realiseren, dat de naoorlogse periode met zijn gouden jaren voor de bosbouw, althans voorlopig,
geheel is afgesloten. Achteraf gezien, kan het slechts worden betreurd, dat
van die zeer goede jaren geen gebruik is gemaakt om een geldreservefonds
voor de bosbouw (c.f. Zwitserland, Frankrijk) in het leven te roepen, hetwelk
onder de huidige moeilijke financiële omstandigheden een wezenlijke eigen
bijdrage had kunnen leveren aan de zo noodzakelijke bosinstandhouding. Bij
de huidige ontwikkelingen van het loon- en prijspeil zullen in het algemeen
de verder noodzakelijke investeringen in de bosbouw niet meer door het
bos zelf kunnen worden opgebracht. De huidige bossamenstelling en leeftijdsklasseverhouding van het maar matige en nog overwegend jonge Nederlandse bos maken het echter wel noodzakelijk, dat nog gedurende verscheidene decennia in de staande houtvoorraad zal moeten worden geïnvesteerd.
In die periode van enkele tientallen jaren zal dit Nederlandse bos dan zijn
dynamische ontwikkeling kunnen voortzetten, totdat tenslotte een optimale
en meer duurzame houtproduktie èn houtoogst zal zijn bereikt.
De noodzaak van deze verdere investeringen in de staande houtvoorraad
van het gemiddelde bos hier te lande kan in navolgende punten worden
aangegeven:
— zo zal immers slechts een deel van de geraamde jaarlijkse houtproduktie
kunnen worden geoogst, terwijl het resterende deel dient te worden ingespaard, c.q. aan de staande houtvoorraad zal moeten worden toegevoegd,
c.q. geïnvesteerd;
— de jaarlijks te realiseren houtoogst* zal voornamelijk uit noodzakelijke
dunningen worden verkregen, zodat oogstkostenvrije geldopbrengsten
slechts laag zullen kunnen zijn;
— regelmatig voortgaande conversie van het overwegend matige tot slechte
Nederlandse grovedennenbos in meereisend naaldhoutbos en dennenbos
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van goede herkomst en kwaliteit vergt enerzijds veelal hogere cultuurkosten c.q. extra-investeringen, maar zal anderzijds leiden tot een betere
en hogere houtproduktie' per oppervlakte-eenheid.
De duur en omvang van deze investeringen in de staande houtvoorraad is
uiteraard geheel afhankelijk van de keuze van de omloopstijd c.q. produktieperiode. Een meer reële benadering van de economisch verantwoorde omlopen voor de diverse houtsoorten op de verschillende groeiplaatsen is thans
nog niet mogelijk, zolang — van der Meiden (2-1967) — het inzicht van
de bosbouw in de huidige en toekomstige houtmarkt èn in de prijsvorming
van het Nederlandse hout ontbreekt.
Om nu een indruk te krijgen van de huidige financiële situatie in de
Nederlandse bosbouw dienen de gecorrigeerde bedrijfsuitkomsten te worden
gerelateerd aan het vermogen in de bosbouw. Het daar uit te berekenen
rendement kan vervolgens worden gewaardeerd door vergelijking met een
bosrentevoet dan wel met alternatieve renderingsmogelijkheden. Deze alternatieve mogelijkheden zouden kunnen worden verkregen door eventuele
likwidatie van het bosbezit met daaropvolgende belegging van het vrijkomende vermogen in andere beleggingsactiviteiten. Aangezien de houtproduktie
echter in het algemeen een zeer langjarig proces is, zullen bij voorkeur de
in de bosbouw verkregen rendementen over een lange periode in beschouwing
moeten worden genomen.
I. De hoogte van de rentevoet in de bosbouw.
Uit de Westeuropese bosbouwliteratuur blijkt, dat de hoogte van de rentevoet over het algemeen afhankelijk zal zijn van navolgende factoren:
— de verhouding tussen vraag en aanbod op de kapitaalmarkt;
— het element van zekerheid, c.q. het risico-element van de belegging in
kwestie;
— een aantal subjectieve overwegingen van meer of minder belang;
— de duur van de belegging, zulks in verband met de kosten van herbelegging.
Rond de laatste eeuwwisseling en in de eerste decennia van deze eeuw
werd door Endres (3) voor West-Europa voor de bosbouw een unijorme en
objectieve bosrentevoet van 3 % geformuleerd, welke onder de algemeen
landelijke rentevoet voor langlopende leningen zou dienen te liggen. Zulks op
grond van navolgende overwegingen:
— de zeer langlopende kapitaals inzet bij de bosbouw;
—• de zogenaamde duurteaanwas van hout ten opzichte van het prijsverloop van andere goederen voor onze samenleving;
— de bijzondere eigenschap van bosbezit als een zeer veilige en gemakkelijk
realiseerbare spaarkas; zo blijkt het boerenbos in de Bondsrepubliek na
de 2e wereldoorlog zo'n 11 miljard DM te hebben opgebracht voor de
zo noodzakelijke modernisering en mechanisering van de landbouw
aldaar.
De eerder gememoreerde duurteaanwas van het hout vloeit voort uit het
feit, dat de houtprijzen in West-Europa en Noord-Amerika sinds vele tien-
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tallen jaren sterker blijken te zijn gestegen dan de prijzen van andere
produkten. Hieruit laat zich voor het hout ten opzichte van de andere
produkten een relatieve duurteaanwas berekenen van een 0,7 % tot 3,5 %
per jaar voor hout op stam over een periode van 1910-1960; deze duurteaanwas varieert overigens naar land en aard van het houtprodukt (zaaghout,
papierhout e.d. al dan niet afzonderlijk uitgesplitst). In verband met het
lange houtproduktieproces dient hiermede dan ook in de berekeningen
rekening te worden gehouden. De keerzijde van deze voor de houtproduktie
ongetwijfeld prettige omstandigheid is echter deze, dat het hout in zijn vele
toepassingsmogelijkheden voortdurend het gevaar van vervanging door andere
minder dure produkten loopt.
De klassieke school van Endres komt tot een rentepercentage van 3 %
op basis van een gemiddelde landelijke rentevoet voor langlopende leningen
in die tijd van 4 %, minus een duurteaanwas van hout van ongeveer 1 %
per jaar. Deze aldus berekende en objectief genoemde bosrentevoet dient
voorts uniform te worden doorgevoerd, omdat anders boswaarden niet met
elkaar kunnen worden vergeleken en bossen met geringere opbrengstmogelijkheden relatief en zelfs in absolute zin hoger zouden kunnen worden
gewaardeerd dan bossen met veel betere opbrengstmogelijkheden.
Uit de meer moderne bosbouwliteratuur blijkt wel, dat de nodige kritiek
is uitgeoefend op deze uniforme en objectieve bosrentevoet van 3 %. Het is
echter merkwaardig, dat over het algemeen wel wordt geaccepteerd, dat de
rentevoet in de bosbouw wat lager kan worden gesteld dan de algemeen
landelijke rentevoet voor langlopende leningen (duurteaanwas!). Verschil
van mening blijft er echter bestaan ten aanzien van 2 punten:
— dient deze rentevoet voor de bosbouw niet te worden gevarieerd naar
houtsoort, boniteit, leeftijd, omloop en bezitsvorm;
— dient deze rentevoet voorts niet verschillend te zijn naar de aard van ,
de uit te voeren berekeningen.
Zo blijkt Mantel (4-1962) een voorstander te zijn van het gebruik van
verschillende rentevoeten op grond van de overweging, dat de in de bosrentevoet ingebouwde factor zekerheid verschillend is naar houtsoort, leeftijd
en bedrijfsvorm. Hiervoor kunnen echter geen praktische richtlijnen worden
opgesteld, terwijl hieraan voorts de waarschuwing wordt toegevoegd toch
vooral te proberen zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de algemene
bosrentevoet. Interessant is voorts zijn vuistregel: bosrentevoet = ± 2/a
algemeen landelijke rentevoet over langere termijn berekend, aangezien deze
bosrentevoet een grotere stabiliteit zou hebben en veel minder zou worden
beïnvloed door mogelijk snelle schommelingen van de algemeen landelijke
rentevoet.
Dieterich (5-1945, 1948, 1950) begint er op te wijzen, dat bij het vele decennia
omvattende produktieproces in de bosbouw de rentefactor beslist niet kan
worden gemist. Kleine verschillen in rentevoet leiden echter door deze lange
produktieperiode tot aanzienlijke verschillen in uitkomsten, zodat de rentevoet de meest onzekere factor in de gehele bosbedrijfsleer wordt genoemd.

97
Hij is een voorstander van het gebruik van verschillende rentevoeten, al naar
gelang de aard van de uit te voeren berekeningen. Zo zal een lagerel rentevoet moeten worden gebruikt bij kapitalisering van huidige opbrengsten en
bij discontering van toekomstige opbrengsten op basis van de huidige prijsmaatstaven in plaats van de in de toekomst te verwachten hogere houtprijzen
(duurteaanwas!). Deze opvattingen komen nog nader ter sprake in de te
bespreken Zwitserse richtlijnen voor bos waardebepalingen. Tevens werd
door Dieterich aandacht gevraagd voor de zogenaamde bosrenderingswaarde
voor grotere, op duurzaamheid ingestelde bosbezittingen. Daarbij worden de
duurzaam te verkrijgen netto-opbrengsten gekapitaliseerd met 3 %. Deze
opvattingen zijn nader uitgewerkt in de nog tc bespreken Duitse richtlijnen
voor bos waardebepalingen.
II. De bosrenlevoet in diverse Europese landen.
In de reeds gememoreerde Zwitserse richtlijnen (6-1961) voor boswaardebepalingen wordt uitgegaan van een gemiddelde hypothecaire rentevoet van
3]/2 %, terwijl voorts rekening wordt gehouden met een duurteaanwas van
VA %. Al naar gelang de aard van de berekeningen, wordt nu gewerkt met
een bosrentevoet van V/i % ± Wi
zodat deze rentevoet kan gaan
variëren tussen 2 % en 5 %; alleen in gevallen met een statische beschouwingswijze wordt met de bosrentevoet van VA % gerekend. M.a.w.:
— lage rentevoeten van 2 %-VA %, waarbij met toenemende duur een
lagere rentevoet wordt gebruikt;
— normale rentevoet van VA % bij berekeningen met een statische beschouwingswijze;
— hoge rentevoeten van 3 Yz %-5 %, waarbij met toenemende duur een
hogere rentevoet wordt gebezigd.
Zo worden ook hier lage rentevoeten gebruikt bij discontering van toekomstige opbrengsten op basis van huidige waarden, terwijl hoge rentevoeten
worden toegepast bij waardebepalingen voor de belastingen, bij afkoop van
servituten en bij onteigeningen op basis van de historische kostprijs.
Wat betreft de duurteaanwas van hout wordt voor Zwitserland het volgende naar voren gebracht:
•—• onderzoekingen van Wanger tonen aan, dat over de periode van 18691915 het hout een duurteaanwas van 1,17 % per jaar heeft gehad;
— uit de gegevens van de Zwitserse Bosstatistiek blijkt voorts, dat deze
duurteaanwas over de periode 1910-1960 zeker een 1 %-\Vi % moet
hebben bedragen.
Uit meer recente literatuur over de relatieve prijsontwikkeling van diverse
bouwmaterialen blijkt over de periode van 1953-1966 voor dat land het
volgende beeld: de indexcijfers voor constructiehout en voor bakstenen
blijken in deze periode te zijn gestegen tot 142 % en 134 %, terwijl die van
de andere bouwmaterialen als cement, rond ijzer, staal en aluminium slechts
aan minimale wijzigingen onderhevig zijn geweest. Daaruit laat zich voor
dat constructiehout een duurteaanwas van ruim 2lA % calculeren.
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£en geheel ander geluid wordt vernomen bij Speidel (7-1967) en Lemmel,
die primair een onderscheid willen maken tussen een willekeurige en een
effectieve rentevoet. De willekeurige rentevoet zal dienen aan te geven, welke
rentabiliteit de bosbezitter verlangt van het kapitaal dat in het bosbezit is
gestoken. Deze rentevoet heeft derhave een bestuurlijke functie, omdat de
bosbeheerder daarop zijn planning en beheer zal moeten richten op het zo
goed mogelijk benaderen van deze vooraf door de bosbezitter aangegeven
doelstelling. Als zodanig komt deze willekeurige rentevoet in sterke mate
overeen met de eerder besproken bosrentevoet, maar wordt dan ontdaan van
het daaraan verleende objectieve en uniforme karakter. De bosbezitter zal
zich terdege dienen te realiseren, dat deze in principe willekeurige rentevoet
begrensd wordt door de kwaliteit van de groeiplaats, de houtsoortenkeuze en
het deskundige beheer. De bosbeheerder zal daarop dienen na te gaan of
deze opgelegde doelstelling ook kan worden gerealiseerd door optimale keuze
van de houtsoorten, omvang van dè staande houtvoorraad, dunning en interne
ontsluiting. De optimaal mogelijke rendering van het in het bosbezit gestoken
kapitaal wordt nu de effectieve rentevoet genoemd. Het zal dan ook duidelijk zijn, dat de willekeurige rentevoet niet blijvend hoger zal kunnen liggen
dan de effectieve rentevoet.
Met bezorgdheid wordt echter voorts geconstateerd, dat vooral in de
laatste tijd deze effectieve rentevoet meer en meer is gaan afwijken van de
zogenaamde rentevoet van 3 %. Daarop volgt de waarschuwing toch vooral
voorzichtig te zijn met het accepteren van blijvende afwijkingen van deze
3 %, omdat bij eventuele likwidatie van het bosbezit de mogelijke kopers
op bedrijfseconomische overwegingen een rendering van 3 % kunnen blijven
eisen.
Deze effectieve rentevoet laat zich berekenen uit een opstand van 1 ha,
die van zijn ontstaan tot aan de eindhak wordt vervolgd.
Et

+

2 D a . 1, op l ' a = c. 1, op* + (G + B) (1, op 1 - D
G = marktwaarde van de grond.

Voor verschillende omlopen kan de daarbij behorende effectieve rentevoet
= p worden berekend; de keuze zal nu moeten vallen op die omloop die
de optimaal te bereiken effectieve rentevoet weet op te leveren. De daartoe
noodzakelijke berekeningen vergen zeer veel rekenwerk, omdat de te berekenen waarde van p in enkele machtsfuncties voorkomt. Het rekenwerk kan
echter aanmerkelijk worden beperkt door de som van de geprolongeerde
dunningsopbrengsten te verwaarlozen. Onderzoekingen in de Bondsrepubliek
hebben uitgewezen, dat een dergelijke werkwijze voor de praktijk tot toelaatbare en redelijk bruikbare benaderingswaarden voor de effectieve rentevoet
leidt; vandaar dat hiervan gebruik gemaakt wordt bij de Duitse richtlijnen
voor boswaardebepalingen. Bovengenoemde vergelijking laat zich dan gemakkelijk herleiden tot:
Et + G + B
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De Duitse richtlijnen voor boswaardebepalingen (8-1959) gaan uit van
2 methodieken:
1. de afzonderlijke waardebepaling, waarbij de waarde van elk bosperceel
(c.q, afdeling) afzonderlijk wordt bepaald door de waarde van de bosgrond van dat perceel te vermeerderen met de waarde van de zich daarop
bevindende opstand; deze opstandswaarde wordt berekend met behulp
van de effectieve rentevoet.
2. de totale waardebepaling, welke gebaseerd is op de duurzaam verkrijgbare netto-opbrengsten; deze worden gekapitaliseerd met een rentevoet
van 3
zodat aldus de bosrenderingswaarde van een bosbezit wordt
verkregen. Deze waarde is echter gebonden aan een ondergrens — de
likwidaiiewaarde van het bezit — d.w.z. de waarde bij verkoop van het
bezit in gedeelten binnen een zekere termijn.
Voor bospercelen en kleine bosbezittingen tot 50 ha wordt volstaan met
de afzonderlijke waardebepaling, terwijl voor het grote bosbezit alleen de
bosrenderingswaarde wordt berekend. Voor tussenliggende areaalsgrootten
worden beide methoden toegepast, waarbij afhankelijk van de grootte in
kwestie aan elke bepaling een zeker gewicht wordt toegekend.
Interessant zijn navolgende gegeven over de effectieve rentevoet in de
Bondsrepubliek bij t = 80 jaar over de periode 1960-1962.
boni t eit

I
eik
beuk
spar
groveden

0,76 %
0,76%
2,78 %
1,98 %

II
0,56 %
0,49%
2,24 %
1,48 %

III
0,23 %
0,11%
1,66 %
1,10 %

IV
—
—
1,05 %
0,72 %

V
—
—
0,50 %
. —

Daarbij kan worden aangetekend, dat deze percentages als gevolg van de
loonexplosies na 1962 nog lager zijn geworden.
In Groot-Brittannië wordt algemeen het zogenaamde N.D.R.-concept
(Nett Discount Revenue) gehanteerd met een rentevoet van 2>YZ %. Dit concept is afgeleid van de klassieke grondverwachtingswaardeformule van Faustmann, zodat er daar tussen in wezen geen verschil bestaat. Voorts wordt
rekening gehouden met een duurteaanwas van hout met 1 lA %. In het
recent verschenen werk van Johnston c.s. (9-1967) wordt in appendix II een
overzicht gegeven van deze duurteaanwas in diverse landen van NAV.-Europa
en N.-Amerika. Daar blijkt wel duidelijk uit, dat deze duurteaanwas in de
afgelopen 40 a 50 jaar een zeer reële factor is geweest en zo'n 1 % tot
V/2% per jaar heeft bedragen. Ook voor de verdere toekomst wordt aangenomen, dat met een duurtetoename van \ x /i % rekening kan worden
gehouden.
Schaeffer (10-1960) wijst er nog eens nadrukkelijk op, dat de hoogte van
de rentevoet mede in sterke mate wordt bepaald door vraag en aanbod op
de kapitaalmarkt. Voorts kan worden geconstateerd, dat de rentevoet sinds
de middeleeuwen reeds sterk is gedaald, hetgeen ten dele kan worden ver-

100
klaard door de grotere zekerheid thans van dergelijke beleggingen.
Onder gemiddelde omstandigheden kan „en période de stabiüté monétaire" een bosrentevoet van een 3 % worden aangehouden. De faktor zekerheid kan echter tot gevolg hebben, dat voor goede en zwaar hout producerende bossen op goede gronden met een 2 % a 2Vz % genoegen kan worden
genomen, terwijl anderzijds voor bossen op arme gronden, waarop geen
zwaar hout kan worden geteeld, een rentevoet van ZVi % tot A-Vz % kan
worden verlangd.
Het voorgaande resumerend kan worden gesteld, dat over het algemeen
een bosrentevoet van 3 ü 3V£ % weliswaar wordt geaccepteerd, maar dat
in de praktijk van de bosbouw een steeds minder acceptabel geachte marge
is ontstaan tussen deze rentevoet èn de effectieve renderingen van bosbezit.
Voor de bosbouw met zijn zeer langlopend houtproduktieproces is de
rentevoet een kostenfactor van doorslaggevende betekenis, zodat het van
groot belang moet worden geacht om deze discrepantie kritisch te onderzoeken en daarvoor zo mogelijk een bevredigende oplossing te vinden. Dan
zal moeten blijken of de gebruikelijke beschouwingswijze over de hoogte van
de bosrentevoet onder de gewijzigde omstandigheden hier te lande nog wel
of niet meer opgaat.
III. De alternatieve renderingsmogelijkheden van het Nederlandse bosbezit.
Het is merkwaardig, dat de bosrentevoet steeds weer wordt ontleend aan
de gemiddelde rentevoet over een langere periode van de zogenaamde vaste
rentegevende stukken, maar dat de verdere konsekwenties van een dergelijke
beleggingsvorm niet worden ingecalculeerd. Zo zal de gemiddelde rentevoet
van Staatsleningen over de periode van 1945 tot heden ± 4 % bedragen,
alhoewel in het bijzonder gedurende de laatste jaren de rentevoet van deze
leningen is opgelopen tot 6Y2 % a 7 %. Deze stijging van de rentevoet heeft
zijn oorzaken en gevolgen, waarop nog nader dient te worden teruggekomen.
Om nu voor de bosbouw in Nederland een rendement te kunnen berekenen, dat vergelijkbaar is aan het rendement van dergelijke leningen, zullen
twee belangrijke factoren in beschouwing moeten worden genomen:
le. de na-oorlogse periode van toenemende welvaart blijkt ook in Nederland
gepaard te moeten gaan met een voortschrijdende geldontwaarding van
±
3ló % per jaar. Vaste rentegevende stukken kunnen hiertegen alleen
een zekere mate van bescherming trachten te vinden door zo mogelijk
een hogere rentevoet te bedingen, wat dan ook vooral in de laatste jaren
heeft plaats gevonden. Het gevolg daarvan is echter, dat de oudere,
lagere rente gevende stukken onder pari komen te staan, zodat daaruit
een vermogensverlies van ± IV2 % per jaar voortvloeit, terwijl het
gemiddeld rendement ± 5 % gaat bedragen bij een gemiddelde rentevoet van ± 4 % . Bosbezit blijkt tegen dergelijke vermogensverliezen
een veel betere bescherming te bieden, zodat dit verschil tussen beide
beleggingsvormen niet buiten beschouwing kan worden gelaten.
2e. de Nederlandse bosbouw is ten aanzien van zijn inkomsten uit bosbezit
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vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. De marginale inkomstenbelasting is ± 50 % (70 %-30 %) en de vennootschapsbelasting
±
45 % (43 %-47 %). Op grond van deze fiscale vrijdom van ± 50 %
zal de bosbouw hier te lande derhalve genoegen kunnen nemen met een
vergelijkbaar rendement van ± 50 % van 5 % = ± 2Vi % (IV2 %3Vz %) bij een vermogensverlies van £ Wz %.
Een andere vergelijkingsbasis voor bosbezit wordt gevormd door aandelenbezit. Over de afgelopen 30 jaar zal het gemiddelde aandelenbezit een
gemiddeld rendement hebben opgeleverd van ± 4 % per jaar en daarbij
een gemiddelde vermogensaanwas van ± 4 % per jaar te zien gegeven.
Wil het bosbezit deze vergelijking met aandelenbezit kunnen doorstaan, dan
zal het bedrijfsrendement bij bosbezit — als gevolg van de fiscale vrijdom van
inkomsten uit bosbezit — wederom 50 % (30 % -70 %) van 4 % aandelenrendement = ± 2% gemiddeld (2,8 %-l,2 %) moeten kunnen zijn bij een
vermogensaanwas van ook ± 4 % per jaar.
De vermogensaanwas van het bosbezit in Nederland blijkt echter aanmerkelijk hoger te liggen, zodat de bosbouw op deze vergelijkingsbasis zelfs
met een nihil-rendement genoegen zou kunnen nemen. De ontwikkeling van
deze vermogensaanwas in de bosbouw laat zich met behulp van navolgende
indicaties illustreren.
jaar
1937
1947
1957
1967

gcm. boswaarde
per ha
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1000
2000
4000
7600

gem. grondwaarde
per ha
ƒ 200
ƒ 300
ƒ 800
ƒ5200

gem. opstandswaarde
per ha

+
+
+

+

ƒ 800
ƒ1700
ƒ3200
ƒ2400

Uit dit overzicht komt naar voren, dat de gemiddelde boswaarde = grondwaarde + opstandswaarde in een periode van 30 jaren een gemiddelde
vermogensaanwas van ± 1 % per jaar heeft vertoond. Weliswaar bedroeg
de vermogensaanwas van de bosgrond in deze periode ± 11 Vi % per jaar,
maar ook de staande houtvoorraad blijkt nog een vermogensaanwas van
± 3,8 % te hebben opgeleverd. Beide vermogens onderdelen van het bosbezit
blijken zich derhalve afdoende te hebben beveiligd tegen de voortschrijdende
geldontwaarding. Voorts is het juist deze staande houtvoorraad en niet de
bosgrond geweest, die in een recent verleden voor het bosbezit de periode
van de zeer goede jaren heeft opgeleverd.
De konsekwenties van de alternatieve beleggingsmogelijkheden laten zich
derhalve voor het Nederlandse bosbezit als volgt illustreren:
leningen e.d>aandelen bosbezit
+ 5 %
+ 4 %
x%
gemiddeld bedrijfsrendement
— 1Vi % — 2 %
fiscale vrijdom van ± 50%
X%
+ 2 %
+ 21/2 %
nelto bedrijfsrendement
+ 4 %
— V/2%
+ 7 %
gemiddelde vermogensaanwas
+ 6 %
(x + 7 ) % 2 )
+ 1 %
totaal netto rendement
— 3W %
— 31^ % — 3 Vi %
gemiddelde geldontwaarding
+ 2Vz% (x + 3 y 2 ) %
— VA %
—
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Uit dit overzicht komt toch wel duidelijk naar voren, dat dit bosbezit
zich althans in de na-oorlogse jaren gelukkig niet blijkt te gedragen als
beleggingen in vaste rente gevende stukken, maar veel meer overeenkomsten
vertoont met een belegging in aandelen. Meer in het bijzonder heeft het
bosbezit zelfs het karakter gekregen van zogenaamde groeiaandelen, die
weinig of geen belastbaar dividend uitkeren, maar daartegenover een zeer
bevredigende vermogensaanwas vertonen.
Bij een vergelijking jnet aandelenbezit kan voor het bosbezit een bedrijfsrendement van x % = 2 % worden aangenomen bij een vermogensaanwas
van 4 %. De gerealiseerde grotere vermogensaanwas van bosbezit leidt er
zelfs toe, dat zelfs bij een negatief bedrijfsrendement van x % = —1 % 2)
het totaal netto rendement van bosbezit nog op hetzelfde niveau komt als
het overeenkomstige redement van een aandelenbezit.
Voorts zal nog rekening moeten worden gehouden met een aantal factoren,
die voor het bosbezit eveneens van veel belang zijn: de zeer veilige belegging
van bosbezit, de trendmatige duurteaanwas van hout, de bosbijdrageregeling
en de bebossingssubsidies. Indien de invloed van dit complex van gunstige
factoren aan de veilige kant op rond 1 % kan worden gesteld, betekent dit.
dat de in de vorige alinea weergegeven percentages nog met 1 % kunnen
worden verminderd.
Resumerend kan derhalve worden gesteld, dat de bosrentevoet in Nederland maximaal 1 % zal behoeven te zijn, zulks dankzij de wel zeer bevredigende vermogensaanwas van bosbezit, de fiscale vrijdom van inkomsten
uit bosbezit en het eerder genoemde complex van voor de bosbouw gunstige
factoren. In deze aldus geconcretiseerde bosrentevoet is nu een maatstaf
beschikbaar voor de beoordeling van het gemiddelde bedrijfsresultaat in de
bosbouw over een zeker aantal jaren. Op grond hiervan kan worden gesteld,
dat:
— het totaal netto-rendement van bosbezit zelfs bij een gemiddeld negatief
bedrijfsrendement van ± —1 % nog op gelijke hoogte komt met het
totaal netto-rendement van een gemiddeld aandelenbezit; zulks zal echter
op de duur onherroepelijk leiden tot een verdere fragmentatie van het
toch reeds vrij versnipperde bosbezit hier te lande;
— een gemiddeld nihil bedrijfsrendement alleen dan geheel acceptabel zal
kunnen zijn als een bosbezit reeds over een redelijk bevredigende bossamenstelling en leeftijdsklasseverhouding beschikt;
— een gemiddeld positief bedrijfsrendement van ± Vi % nodig zal zijn, om
het gemiddelde Nederlandse bosbezit in staat te stellen de noodzakelijke
investeringen in de staande houtvoorraad uit eigen middelen te bekostigen.
Op grond van deze inzichten over de bosrentevoet hier te lande moet het
toch wel buitengewoon worden betreurd, dat het belangwekkende populierenbos-profect in Oostelijk Flevoland, vide berekeningen met excessief hoge
rentevoeten van maar liefst 4 %, 5 % en 6 %, geen haalbare propositie
schijnt te zijn geworden. Wellicht kan dit artikel er echter mede toe
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bijdragen, dat de financiële aspecten van dit project met een redelijke
rentevoet nog eens opnieuw aan een serieuze beschouwing worden onderworpen, bij voorkeur voor verschillende omlopen.
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn geworden, dat de zeer onbevredigend
geachte financiële situatie van de Nederlandse bosbouw voornamelijk betrekking heeft op het toenemende tekort aan likwide middelen. De hieruit voortvloeiende problematiek wordt nog weer vergroot door de onbevredigende
bossamenstelling en leeftijdsklasseverhouding van het gemiddelde Nederlandse
bosbezit, zodat verdere investeringen in de staande houtvoorraad nog geruime
tijd noodzakelijk zullen zijn. Derhalve zal men zich hebben te bezinnen op
mogelijke maatregelen, die zowel tegemoet zouden kunnen komen aan deze
likwiditeitsmoeilijkheden in de bosbouw als aan de noodzaak van een meer
gerichte en economisch verantwoorde houtproduktie en houtafzet. In dit
verband zouden ondervolgende voorstellen wellicht nader in beschouwing
kunnen worden genomen.
— Stimulering van de zo noodzakelijke samenwerking in de bosbouw onder
deskundige leiding in bos N.V, verbanden; de overheid zou zich dan
kunnen verplichten om op verzoek een zeker aantal aandelen van 1 ha
gemiddeld bosbezit van een bos N.V. over te nemen, zodat aldus kan
worden voorzien in een geraamde behoefte aan likwide middelen. De bos
N.V.'s zouden echter het recht behouden om die bos-aandelen van de
overheid terug te kopen, als de financiële situatie zulks mogelijk maakt;
— Scheppen van de mogelijkheid tot ontheffing van de herbebossingsplicht
voor die bosgronden die over een onvoldoende bodemvruchtbaarheid
beschikken. Onder deze marginale bosgronden zullen die gronden moeten worden ondergebracht, die op grond van hun geringe bodemvruchtbaarheid potentieel niet in staat kunnen worden geacht om gemiddeld
een zeker minimum aantal m 3 per jaar en per ha te produceren. Een
dergelijke uitsplitsing brengt echter met zich mede, dat:
— deze marginale bosgronden voor recreatieve doeleinden kunnen worden
bestemd; daarvoor is ook een deskundig beheer noodzakelijk, zodat
voor deze natuurterreinen een redelijke subsidie niet zal kunnen worden
gemist;
— het produktieve bosareaal hierdoor zal verminderen, zodat wel zeer
doelbewust zal moeten worden gestreefd naar compensatie van areaal in
nabij gelegen gronden met een voldoende bodemvruchtbaarheid.
— Stimulering van een regionale coördinatie in houtproduktie en houtafzet,
gericht op industriële verwerkingsmogelijkheden van het geproduceerde
en te produceren hout.
— Doorvoering van mogelijke verbeteringen in de bestaande bosbijdrageregeling en wel primair in die zin, dat instede van een degressieve schaal
met toenemend bosareaal een progressieve schaal bij toenemend bos-'
areaal van een beheerseenheid wordt gerealiseerd, zulks wederom ter
verdere stimulering van de noodzakellijke samenwerking in de bosbouw.
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Het Bosbouwproefstation vernieuwd

Afscheid van de oude villa — zie weerschijn in de ruiten — officiële opening na afwerking van interieur en terrein. Het adres is nu Bosrandweg 20 (postbus 23), Wageningen,
telefoon 08370-5141. Deze berichtgeving alvast tot gelukwens met de grote verbetering
van huisvesting.

