I'

Open brief van de Vereniging van Nederlandse
papier- en kartonfabrieken
Aan de Minister van Economische Zaken
Aan de Minister van Landbouw en Visserij
Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
14 maart 1979.
Onze ref. 473/WW/GBIVP
Excellenties,
De Vereniging van Nederlandse papler- en kartonfabrieken en de Stichting Industrie-Hout te Wageningen willen uw aandacht vragen voor hun grote
bezorgdheid over een eventuele aantasting van de
voorziene bosuitbreiding in Zuidelijk Flevoland.
In de Nota Landelijke Gebieden heeft de regering
bekendgemaakt te streven naar een uitbreiding van
het bosareaal in ons fand met 50.000 hectare of wel
15 à 20%. Wij hebben in een brief aan de regering op
11 januari 1974 aan de hand van een nota van de
Stichting Industrie-Hout, gepleit voor een uitbreiding
met 220.000 hectare, alleen al voor de papierindustrie; in een bijlage bij de structuurvisie op het bos en
de bosbouw van het Ministerie van Landbouw en
Visserij Is door het Ministerie van Economische Zaken in dit verband een oppervlakte genoemd van
130.000 hectare. Daaruit blijkt dat de eerder genoemde uitbreiding met 50.000 hectare hoe belangrijk ook als bescheiden moet worden aangemerkt.
Van deze 50.000 hectare zal blijkens de Nota Landelijke Gebieden 30.000 à 35.000 hectare door de
overheid moeten worden aangelegd waarvan een
zeer belangrijk gedeelte, namelijk 10.000 hectare, in
Zuidelijk Flevoland. Bovendien mag worden gesteld
dat de bosaanleg In Zuidelijk Flevoland gemakkelijker en sneller is te realiseren dan nieuwe bebossingen elders en dus voor verhoging op korte termijn
van de houtproduktIe In ons land uitermate belangrijk is.
Ons is bekend dat van de zijde van de landbouw
zware druk wordt uitgeoefend In ons landbouwareaal in Zuidelijk Flevoland In vergelijking met hetgeen nu gepland is, uit te breiden. Onze vrees is
groot dat dit ten koste zal gaan van een gedeelte
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van de 10.000 hectare bos, zonder dat er ook maar
enige garantie bestaat dat op korte termijn compensatie elders in het land wordt gevonden.
Wij hebben er bij de regering en parlement reeds
herhaaldelijk op gewezen dat het voor onze Industrie
essentieel is dat meer hout in eigen land wordt geproduceerd. Dit is ook naar voren gekomen in de resultaten van het structuuronderzoek van de Nederlandse papier- en kartonindustrie. WIJ hebben geattendeerd op de onmogelijkheid om in de toekomst
voldoende hout en houtprodukten uit de belangrijke
houtproduktiegebieden te importeren. Nu reeds beloopt de Import van hout en houtprodukten in Nederland een waarde van vier miljard gulden per jaar.
Gezien ook de grote betekenis van het bos voor
andere doeleinden dan de houtproduktie, functies
welke gelijktijdig vervuld kunnen worden, achten wij
het absoluut noodzakelijk dat aan de geplande
10.000 hectare bos in Zuidelijk Flevoland geen enkele afbreuk wordt gedaan. Aantasting van dit areaal
ten gunste van de landbouw achten wij niet In overeenstemming met de huidige situatie, namelijk problemen rond de omvang van de landbouwproduktie
enerzijds, en een erkenning, ook van de zijde van de
regering, van het nationale belang van een uitbrei-

ding van het bosareaal anderzijds.
WIJ vragen uw grootst mogelijke aandacht voor de
hierboven gesignaleerde problematiek.
Een afschrift van deze brief zenden wij aan de
Vaste Commissies van de Tweede Kamer, van Economische Zaken, Landbouw en Visserij en Verkeer

en Waterstaat.
Met de meeste hoogachting,
Stichting Industrie-Hout,
w.g. Ir. H. A. van der Meiden
Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken,
w.Q. W. A. Wuijster

