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Uit het

vorenstaande kunnen de populierentelers geneigd zljn

de ontwikkeling van het verbruik van populierehout in deze
verbruikssector met enig vertrouwen tegemoet te zien. Regelmatige herhaling van dit soort van onderzoek zal echter moeten
aantonen of nog andere invloeden, en zo ja welke, dit optimisme mogelijk kunnen logenstraffen. Daarom blijft het artikel van
de heer Coorens met de daarin vervatte waarschuwingen voortdurend in hoge mate actueel.
NTat de vorm betreft waarin het populierehout wordt ingekocht
is van weinig verschuiving sprake. Van de in I97I verwerkte
hoeveelheid van 68.000 ms werd door 14 van de 40 bedrijven
(46 /6) als rondhout ingekocht dus door de embal3I.300
^t zelf
lagebedrijven
geheel verzaagd (1966: 447o).Yan dit rondhout werd in I97I 16.900 ms (547o) uit aangekochte hele
bomen en 14.400 ms (46 %) uit aangekochte voor dit doel geschikte delen van populierestammen gezaagd.

Zij geven alleen een vage aanwrjzing omtrent de hoeveelheid
die in de meest gunstige omstandigheden potentieel in

deze

sector kan worden afgenomen en houdt dus beslist geen prognose in voor de komende jaren. Hoe de afzetmogelijkheden in
L966 en in I97I reëel en potentieel voor de populierentelers
waren geeft tabel 2 aan.
Tabel 2 Reëel en potentieel aerbraih uat popaliereho*t in de embalIage-indutrie o0 basis oan ms rond.ho*r.
bedrijven met

1966

reële omzet
pop.hout van

reëel

Totaal

potentieel reëel

potentieel

7.000

20.j00

1.900

2L.400

27.200

66.500

16.300
80.700

28.400

47.t00

68.400

97.000

100m3

500 m3
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De emballagefabrikanten treden, in tegenstelling tot b.v. de
rondhoutzagerijen, weinig als houthandelaren op: het gezaagd
gekochte hout (36.700 m3 op rondhoutbasis) werd uiteraard

De indeling in grootteklassen naar het verbruik van populiere-

geheel via de zageijen en handelaren betrokken en 22.900 nB

ónder de ,,kleine bedrijven" nog de potentieel tor ,,grote bedrijven" uitgroeiende bedrijven zijn gerangschikt. De vrij regelmatig stijgende (totaal)cijfers geven de indruk dar. na 1966
inderdaad aan veel van de gestelde voorwaarden is voldaan
waardoor in I97l de reële omzet zelÍs groter is geweesr dan er

Qi %) van het totaal verwerkte

populiererondhout werd uitsluitend van de rondhoutharylel gekocht; slechts 8.400 m3 rondhout werd rechtstreeks van de producenten gekocht.
Zowel in 1966 aIs in l97I is een poging gedaan om het potentiële verbruik van populierehout in deze industrie te peilen.
Gevraagd is n.l. hoeveel de beuokken fabrikanten zouden kunnen en willen verwerken wanneer aan bepaalde voorwaarden,
zoals kwaliteit, regelmatige voorziening met voldoende grote
paÍtijen, juiste afmetingen en aanvaardbare prijs, zou worden
voldaan. De uitkomsten waren verrassend maar bieden weinig
zekerheid omdat met geen mogelijkheid getaxeerd kan worden
in hoeverre aan deze voorwaarden voldaan kan en zal worden.
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hout geeft weer duidelijk de schaalvergroting aan; d,eze indeling

geldt uiteraard niet voor de tweede en vierde kolom waarin

in 1966 potentieel in zat. De gevolgtrekking dar de omzer na
I97I dan ook inderdaad wel zal groeien naar de g€geven poten-

tiële omzet van 97.000 ms mag echter zonder meer niet worden
gemaakt. rJ7el kunnen de cijfers van de potentiële omzer een
stimulans betekenen voor de telers, de handelaren en de zagerijen om te proberen aan de gestelde voorwaarden van resp.
goede kwaliteit, regelmatig aanbod van voldoende grore partijen
en juiste maten, tegemoet te komen.

Yan dunningshout tot houtchips

Met belangstelling en waardering las ik de attikelen van de
heren Sipkens en Bosman (Populier 9 (4) 1972 (67-71)),waatin o.a. wordt ingegaan op de exploitatie van dunningshout van
populier t.b.v. Peppelhout Eerbeek N.V. Auteurs beschrijven,
hebben goede ervaringen met en bepleiten de sortimentenmethode bij deze exploitatie, waarbij in het terrein wordt gekort.
Bedoelde artikelen geven mij aanleiding tot het volgende commentaar, een commentaat dat voor de auteurs weinig nieuws
zal bevatten, daar ik hen dit in essentie anderhalf à twee jaar
geleden mondeling reeds gaf.
Sipkens noemt kenmerkend voor de sortimentenmethode (in de
vorm zoals die door Bosman nader wotdt beschreven) de hoge
graad van mechanisatie (blz. 69, hoofdsruk 4, regel I2). Hij zal
deze uitspraak met name bedoelen voor het onderdeel (terrein)
transport. De onderdelen vellen, snoeien en - waar het mij nu
om gaar - korten (tot 2 m stukken met de motorzaag) en stapelen (in handkracht) hebben zeker geen hoge graad van mechanisatie. De bosarbeider voelt dat al jaren aan zijn lijf, de bosbezitter (en houtgebruiker?) in zijn portemonnaie.
Voor een goede beoordeling van houtoogst- en uansportmethoden lijkt het gewenst om het gehele exploitatieproces van stob
tot fabriek te bezien. Dit doende komt men, voor gevallen als
beschreven, tot de vraagstelling:
waarom doet men in het bos zoveel moeite om stammen in
handkracht te korten en te stapelen, als later, maar nu met
een hoge graad van mechanisatie, de stamsrukken aan de

fabriek tot chips worden verkleind.
M.a.w. waarom 2 of. 1 m sortiment maken in het bos, waar-

om voor dergelijke gevallen sortimententransport, waarom
geen langhouttransport, eventueel transport van lang sorti-

ment (b.v. stamstukken excl. zaaghoutsortiment, halve bomen).

Tracht men deze vtaag in kwalitatieve zin te beantwoorden dan
springt een zeer duidelijk pluspunt voor langhouttransport of
transport van lang sortimenr in het oog: her geheel of bijna
geheel wegvallen van het tot nu laag-gemechaniseerde arbeidsonderdeel korten en het geheel wegvallen van stapelen in handkracht. Daarnaast is er sprake van een aantal minder duidelijke,
hetzij plus-, hetzij minpunren: de relatie tussen sorrimenrsverlenging en terreintransporr (mer goede mogelijkheden voor uitrijden en uitslepen in opstanden mer berrekkelijk grote rijenafstand), de relatie tussen sortimentsverlenging en wegtransporr
(met in dit geval.betrekkelijk korte transportafstand), de relatie
tot het opslaan en intern-transporr van hour op het fabrieksterrein, de relarie tot machinaal schillen (lagere kosten voor
onderhoud en reparatie bij langhout en lang sortiment?) en
chippen.

De gestelde vraagkan hier niet in kwantitatieve zin beantwoord
wil ik bovengenoemde theorerische ontwikkelingsmogelijkheid voor analyse aanbevelen. Verdere ontwikkeling,
verdere verhoging van de graad van mechanisatie is nodig ter
stabilisering van kosten. Zo ooit dan lijkt hier voor de Nederlandse bosbouw een mogelijkheid aanwezig tor een integrale
aanpak door boseigenaar, houthandelaar en houtgebruiker, leidende tot een optimaal proces van houtoogst, rransport en verwerking.
Ik wil tenslotte nog wijzen op praktische ontwikkelingen bij de
verspanende en vervezelende industrie, b.v. in Z-Duitsland, ontwikkelingen die lijken te renderen naar her rransporr van langhout of lang sortiment. Zie d,aanoor b.v. mijn verslag ,,Houroogst en transporr van stob tot fabriek" (Ned. Bosb. Tijdschr.
worden. NTel
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(t) r97r (r2-r4)).

