Redactie

Kwantiteit

Het is nog maar drie jaar geleden dat wij ons
omtrent de houtafzet met name voor de groveden

grote zorgen maakten. De afzet van het mijnhout
was van 264.000 m3 teruggelopen tot 60.000 m3.
"Wij kunnen het hout niet meer aan de straatstenen
kwijt" was toen een veelgehoorde klacht. Nu, in
1970, is de situatie totaal gewijzigd. De vraag naar
goed hout is veel groter dan het aanbod. De prij-

zen zijn aanzienlijk opgetrokken. In december 1969
hadden de meeste grote boseigenaren hun hout voor
het kapseizoen 1969/1970 reeds geheel verkocht.
Het vraagstuk van de afzet van groveden is in principe opge1ost. De industrie en met name de vele
spaanplaatfabrieken even over onze grenzen en de
Nederlandse papierindustrie zien reikhalzend uit
naar nieuwe offertes voor grote hoeveelheden.

Hoe zal de Nederlandse bos eigenaar en bosbeheerder reageren op het verlangen van de industrie

naar grote leveranties? Zal hij blijven bij zijn streven
naar incidentele gelegenheidsverkoopjes van enkele

honderden m3 die min of meer toevallig een goede
prijs opbrengen? Of zal hij inzien dat alleen dan
van een blijvende prUsverbetering sprake zal kunnen
zijn indien ook hij grote partijen op basis van meerjarige contracten gaat leveren? Het particuliere
eigendom of het eigendom van een gemeente of
vereniging of stichting van algemeen nut is als regel niet zo groot dat de eigenaar in staat is om een

contract van minstens 10.000 sm industriehout af te
sluiten. Het is echter dUidelijk gebleken dat deze eigenaren met eenvoudige methoden tot de gewenste
schaalvergroting in de houtafzet kunnen komen.
De tijd van confereren en studeren is voorbij. De

beheerders zullen thans moeten tonen dat zij ook
bedrijfsleiders zijn, die in grote verbanden kunnen
denken en samenwerken. Het Staatsbosbeheer, de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en
enkele andere grote houthandelaren zün reeds tot
schaalvergroting overgegaan, Als het particuliere

bosbezit zijn positie wil behouden dan zal het spoedig zijn aandeel moeten inbrengen in de herstructurering en schaalvergroting van de houtafzet.
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