Voorzitter Bol: "Verhoog overheidsbijdrage aan
bosbouw"

P. R. Schütz

De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging, prof. ir. M. M. G. R. Bol, heeft in zijn traditionele voorjaarsrede het pleidooi van het dagelijks bestuur van het Bosschap voor een verhoging van de
overheidsbijdrage aan de bosbouw met 3 miljoen extra
voor het bestaande bos om de ergste knelpunten weg te
nemen van harte ondersteund.
Hij deed dat naar aanleiding van de voorgenomen wijziging van het subsidiestelsel door het ministerie van
Landbouw en Visserij. De ontwerp Regeling bijdragen
bos- en landschapsbouw is door de minister nu voor
advies voorgelegd aan onder andere Bosschap en Bosbouwvoorlichtingsraad en de essentie ervan is alle bestaande bijdrageregelingen op het gebied van bos- en
landschapsbouw, inclusief subsidies landschapsverzorging, in één nieuwe regeling onder te brengen, waarmee
beoogd wordt dat continuïteit en flexibiliteit worden verbeterd.
In zijn najaarsrede - een kaleidoscopisch beeld van een
half jaar bosbouw, zoals hij het zelf noemde - had de
heer Bol er reeds op gewezen wat dat gaat betekenen:
een vaste bijdrage (die in het ontwerpvoorstel dan nog
teruggaat van f 95,- naar f 85,-) en subsidiegelden
voor herbebossing. Hij stelde nu dat het minimaal noodzakelijke onderhoud van bossen en de bosontwikkeling,
zoals die geschetst worden in het Meerjarenplan Bosbouw, in de huidige opzet niet gewaarborgd zijn.
Sprekend over de bebossing van landbouwgronden in
het kadervan de programma's voorde terugdringing van
de landbouwoverschotten drong de heer Bol er op aan
dat de stimuleringssubsidie - tot afgelopen 1 mei nog
een bedrag van drieduizend gulden - van de ministeries
van Economische Zaken en Landbouw en Visserij bij de
aanleg van nieuw bos in enigerlei vorm wordt voortgezet.
De heer Bol benadrukte voorts de noodzaak voor bosbouworganisaties en -instanties om tijdig wensen in te
brengen bij de voorbereiding van de structuurnota Landbouwen het Natuurbeleidsplan, die op dit moment op het
ministerie van Landbouw en Visserij plaatsvindt. Naar
verwachting zal hierin aandacht worden geschonken
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aan extensiveringsmaatregeleil in de landbouw en bebossing en voor het Meerjarenplan Bosbouw.
De voorbereiding van deze nota's gebeurt in het kader
van de 4e Nota voor de Ruimtelijke Ordening, die onlangs door de regering aan de Kamer is aangeboden.
Voor de bosbouw is met name van belang de geleiding
van veranderingen, die volgens de Nola zou dienen
plaats te vinden in het landelijk gebied, waarbij toenemende aandacht voor niet-agrarische functies zoals recreatie en natuur- en landschapsbehoud gesignaleerd
wordt. Onverkorte overname van het Meerjarenplan
Bosbouw achtte de heer Bol van het allergrootste belang
en zal door de KNBV via haar vertegenwoordiging in de
Bosbouwvoorlichtingsraad daadwerkelijk worden bepleit
Tenslotte ging de heer Bol uitvoerig in op de markt voor
inlands rondhout Hierover zei hij:
"De hoogconjunctuur voor celstof en papier hield aan en
de papierindustrie kan geld vrijmaken voor acquisities
die zijn strategische positie versterkt. Men bereidt zich
voor op de grotere openheid van de Europese markt, die
begin 90-er jaren moet zijn geëffectueerd. Een interessant bericht is dat najaar 1988 in Zuid-Duitsland de firma
Kunz (in Nederland bekend als eigenaar van de voormalige spaanplaatfabriek Uniboard in Kampen) een proeffabriek start om met behulp van azijnzuur hout te ontsluiten (= lignine oplossen en schone vezels winnen).
Voordelen van deze nieuwe kookmethode versus de
traditionele zijn:
- milieuvriendelijk, door terugwinning van azijnzuur
- er is weinig proceswater nodig
- de grootte van een econimisch rendabele fabriek ligt
in de orde van 200 000 m' hout (40 000 ton celstoij, dat
- naar Simon Carmiggelt - "met fluwelen bijlslag" gaat
worden geveld; dit tegen 1'h miljoen m' houtverbruik
(300 000 ton celston voor een installatie die sulfaatcelstof maakt."
"Het land Baden-WOrttemberg stelt een deel van de
kosten van het proefproject beschikbaar. In 1990 hoopt
men te kunnen beslissen over het bouwen van een
fabriek op bedrijfsschaal. In dit verband kan nog worden

gemeld, dat sinds 1987 aan de LUW een proefschrift in
voorbereiding is, dat handelt over de microbiële/enzymatische ontsluiting van hout. Daarmee ben
ik dan reeds overgestapt naar de ontwikkelingen in Nederland."
"De prijzen voor lang hout en sortimenten van naaldhout
handhaafden zich grosso modo op het niveau van het
voorafgaande jaar. Nederland bleef gespaard voor calamiteiten van enige omvang. In tegenstelling tot enige
voorafgaande jaren nam de belangstelling voor populierezaaghout levendige vormen aan. Dat hing voornamelijk samen met het in bedrijf komen van de zagerij voor
25 000 m' populier per jaar te Wolfheze door Willemsen
Naaldhout B.V.. De markt voor populier zal verder aantrekken als gevolg van het bouwen en in 1988 in bedrijf
nemen van een nieuwe zagerij voor populier in Lelystad
door de firma Gorter. De capaciteit zal 50 000 m' per jaar
zijn en komt in de plaats van een bestaande capaciteit
van 30 000 m' in Lisse."

"Ook in Nederland gaat het streven naar integratie in de
papierindustrie door: K.N.P. te Maastricht kocht de aandelen van P.K.F.lJongekrijg te Monster, één van de grote
emballage-fabrieken in Nederland. Overigens zijn erook
in Nederland interessante ontwikkelingen gaande op het
gebied van vezelgewassen voor papiertoepassingen. AI
enige jaren vindt er op de LUWen het IBVL onderzoek
plaats naar de mogelijkheden om vezelgewassen, zoals
hennep, vlas en rietsoorten op geschikte manier te verwerken tot papiervezels. Het gaat dan bv. om hennepbastvezels voor fijnere papiersoorten en houtpijp voor
bulkpapier, waarbij voor het groeigebied aan de veenkoloniën wordt gedacht. Gezien de enorme cellulose
importen van meer dan 400 000 ton per jaar in ons land
kunnen we deze ontwikkelingen als gunstig beschouwen, daar de behoefte aan vezel op afzienbare termijn
niet door hout uit het Nederlandse bos te dekken zal zijn.
Er mag verwacht worden dat het weer opbouwen van
een cultuur van ontsluiting juist positief zal inwerken op
de kwaliteit van de bedrijfskolom hout hier te lande."
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