Een eeuw Heidemij

Hoofd Bosbouw: "Vanaf nu meer geld voor de
particuliere bosbezitter"

N. van den Bosch

"In de bosbouw wordt onvoorstelbaarveel gekletst.
Alleen als er vanaf nu meer geld direct naar het bos
gaat, kan een groot deel van de doelstellingen die in
het Meerjarenplan Bosbouw worden genoemd, worden verwezenlijkt. Hoewel er in dit plan expliciet
wordt gesteld dat het particuliere bosbezit waardevol en maatschappelijk Is, constateer ik dat deze
zienswijze nog niet tot daden heeft geleid." Aan het
woord Is Jan Volmuller, Landelijk Hoofd Bosbouw
bij de Heidemij.
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"Door de stijgende lonen en de stagnerende houtprijzen
zijn steeds meer particuliere bosbezitters gedwongen
om hun bezit aan de Staat of aan natuurbeschermingsorganisaties te verkopen. Daarnaast hebben deelverkopen en vererving geleid tot versnippering van het particuliere bosbezit," ste~ Jan Volmuller. "Het particuliere
bosbezit van enig formaat omvat nog maar 60.000 ha.
Hetoverige particuliere bosbezit, kleinerdan 5 ha, omvat
eveneens 60.000 ha."
Het gaat dus niet goed met het particuliere bosbezit,
dat ook volgens de landelijke overheid waardevol en
maatschappelijk gewenst is. Wat moet er in het beleid
veranderen? Jan Volmuller: "Voorwaarde voor het behoud van het particuliere bosbezit, maar ook van het
bezit van de lagere overheden, is een sluitende exploitatie. Daar zijn een efficiënt beheer, goede houtprijzen en
voorlopig ook nog een financiële ondersteuning door de
overheid voor nodig. Voor die financiële ondersteuning
krijgt de gemeenschap veel terug; fraai bos om in te
recreëren, natuur en hout"
Verschraling van het bos
"Verdere deprivatisering zou leiden tot een verschraling
van het bos," vervolgt Jan Volmuller. "Ook zou de houtproduktie in het geding komen. Het zijn immers de particuliere boseigenaren en de lagere overheden die de
houtproduktie nodig hebben om hun bos in stand te
kunnen houden. In het Meerjarenplan Bosbouw wordt
gesteld dat de Nederlandse houtproduktie tenminste
moet verdubbelen. Tenslotte is particulier bosbezit ook
nog in het belang van de natuurwaarde van onze bossen. De geSChiedenis toont aan dat de voormalige groot-
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schalige beplantingen met grove dennen zich geleidelijk
ontwikkelen tot veelzijdige en aantrekkelijke bossen die
bovendien financieel aantrekkelijk zijn."
Hoewel Jan Volmuller zich zorgen maakt over de
vraag of de doelstellingen van het Meerjarenplan Bosbouw gerealiseerd zullen worden, blijft hij optimistisCh.
"Het plan is een regeringsbeslissing. Een beslissing die
tot stand is gekomen na veel denkwerk, discussie en
inspraak. Bovendien wordt het vastgestelde beleid ondersteund door alle politieke partijen. Het zou toch te gek
zijn als dit goede en dure plan alleen als kastvulling zou
fungeren."
Vertrouwen In de toekomst
Het vertrouwen dat Jan Volmuller in de toekomst heeft,
is niet alleen gebaseerd op zijn verwachting dat de
doelstellingen van het Meerjarenplan Bosbouw alsnog
gerealiseerd zullen worden. "Ik verwacht dat de agrarische overproduktie structureel van aard is. Nu probeert
men nog met allerlei kunstgrepen bergen en plassen te
beheersen. Uiteindelijk zal het uit produktie nemen van
landbouwgronden de structurele oplossing voor de problemen in de landbouw blijken te zijn en dan komt de
bosbouwer aan bod. Reeds nu is er overleg tussen
grondbezitters en de Heidemij om te komen tot bosaanleg op agrarische gronden. Daar ligt een nieuw werkter-

rein."
"Daarnaast voorziet het Meerjarenplan Bosbouw in
de aanleg van 35.000 ha nieuw bos. Het geplande bos
in de Randstad, zo'n 10.000 ha, zal er wel komen. Maar
dan? Hoe wordt de bosaanleg in de rest van het land
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Herbebossing met beuk en lariks
(Foto's: Rijksarchief Arnhem)

gefinancierd? Toch verwacht ik dat er in het kader van
het Meerjarenplan een indrukwekkende bosuitbreiding
gerealiseerd zal worden,"
"De Nederlandse bosbouw zit in een diep dal," besluit
Jan Volmuller. "Toch zijn er tekenen dat we in de toe-

komst uit dat dal omhoog zullen klimmen, Meer maatschappelijke en dus politieke belangstelling voor hel
bos, een internationale stijging van de houlprijzen en de
problemen in de landbouw zullen resulteren in meer en
beier bos,"
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