J.

,e

tI"'h"""

••••. """"''''''''

,.

"""".,_'

•. ,

.•

. .

".

Elders gelezen

Bos voor papierhou! in Flevoland (deel van een
artikel ui! he! Algemeen Handelsblad van 27 november 1969).
Vier Nederlandse papierindustrieën: de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen, de Papierfabriek De Hoop, de Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek en de Vereenigde Papierfabrieken Eerbeek, hebben gezamenlijk de naamloze vennoot-

aanmerking kon komen.
Nu ruim twee jaar later, zijn de omstandigheden
echter veranderd. De denkbeelden over de bestemming van de gronden in de nieuwe IJsselmeerpolders
hebben een drastische wijziging ondergaan. Mede
onder invloed van de opvattingen van de Europese
Commissie is men afgestapt van het i'dee deze gronden voor het grootste deel als landbouwgrond te

handel in en de verwerking van uit hout afgelei-

bestemmen. Zo betoogde de vice-voorzitter van de
Commiss'ie. dr. Mansholt, op 8 november in een plenaire vergadering van de Contactcommissie voor na-

de halffabrikaten en eindprodukten. Elk der oprichters participeert voor 25 pct. in het aandelenkapitaal, al'dus meldt het blad De Nederlandse
Onderneming.
'De oprichting van deze nv is de eerste stap op

tuur- en landschapsbescherming, dat alle nieuwe
landbouw economisch gezien onverantwoord was.
Zelfs aan de bestaande landbouw zouden volgens
dr. Mansholt de komende tien jaar alleen al voor bosaanleg, recreatie, natuurparken, enz. vijf miljoen

weg naar de verwezenlijking van een oud plan van

hectare moeten worden onttrokken.

de Nederlandse papierindustrie, namelijk het be-

(Zie ook elders in dit nummer, red.).
Deze veranderde omstandigheden heoben het oude
plan van de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten nieuw leven ingEiblazen. Het bosareaal
in de zurdelijke IJsselmeerpolders zal namelijk, in
tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen, aanzienlijk worden uitgebreid. In Oostelijk Flevoland zal 12 à
14 pct. van het totale grondoppervlak worden beplant

schap Flevohout N.V. opgericht met het doel de

trekken van 'hout voor de papierfabricage van ei-

gen bodem. AI in 1965 kwam de commissie Papierhoutvoorziening van de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten, teneinde tegemoet te komen aan de steeds groter wordende houtbehoefte
van de papierindustrie, met een uitgewerkt plan
tot de aanleg van een populierenbos van 5000 ha,
dat na tien á vijftien jaar een houtproduktie kon
opleveren van 70.000 m3 per jaar. Dit bos was geprojecteerd 1n Oostelijk Flevoland, aangezien alleen
deze streek zich zou kunnen lenen voor de verwe-

zenlijking op korte termijn van dit project.
Omdat een dergelijk bosareaal ook dienstbaar gemaakt zou moeten worden aan 'de recreatie gaf de

Vereeniging van Papierfabrikanten aan het Bureau
Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt en
Wintermans, architecten en stedebouwkundigen in

Delft, opdracht voor het geprojecteerde bos een plan
uit te werken, waarin met de recreatieve en land-

schappelijke aspecten rekening werd gehouden.
Ook werd de Stichting "Industriehout" opgericht,
waarvan tot directeur werd benoemd ir. H. A. van der
Meiden, bosbouwkundig adviseur van de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten.
In april 1967 deelde minister Witteveen echter aan
de Tweede Kamer mee dat het plan om het populierenbos in Oostelijk Flevoland te exploiteren voor rekening en risico van de staat, n'iet voor uitvoering In
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met voornamelijk snelgroeiende populieren, alsmede
wilgen, esdoorns, eiken, beuken, sparren en pijnbo-

men. In ZUidelijk Flevoland zal het voor recreatie bestemde gebied voor het grootste deel bos, ongeveer
25 pct. beslaan van de totale oppervlakte van de polder. Dit betekent dat in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland door de staat te zamen 15.000 tot 20.000 hectare bos zal worden aangelegd.
"Wij hebben nu in principe overeenstemming bereikt met de staat over de afname van 70.000 ma hout
per jaar uit de Flevolandbossen", aldus ir. Van der
Meiden, die benoemd is tot directeur van Flevoland
N.V. "Wij hopen dat Uiterlijk over tien jaar met de
levering van het eerste hout begonnen zal kunnen
worden. Een en ander zal 'nader geregeld moeten
worden in het definitieve contract, dat wij met Staatsbosbeheer zullen sluiten. De onderhandelingen hierover zullen spoedig beginnen."
De 70.000 m3 populierehout, die Flevoland nv. over
ruim tien jaar jaarlijks zal afnemen, is de min'imum-

hoeveelheid waarop de houtslijpfabricage kan worden

