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Meer aandacht nodig voor onze toekomstige houtbehoeÍte (Persbericht)

Op initiatief van de Stichting Indusrrie-Hout te

\'J7ageningen

heeft een uitgebreid onderzoek plaats gevonden naar de beschikbaarheid van hout in Nederland en aangrenzende gebieden, nu
en in de toekomst. Dir onderzoek werd gefinancierd door de
papierindustrie, met een subsidie van het Ministerie van Ekonomische Zaken. Her werd uitgevoerd door het Adviesbureau Arnhem, onderdeel van de Heidemij.

-

Grote aandacht van de overheid voor de huidige en toekomstige houtvoorziening van ons land, geënt op een voorrdurend
goed inzicht in de ontwikkelingen op de nationale en internationale houtmarkt.
Een op elkaar afstemmen van grondstoffenbeleid en bosbouwbeleid van de overheid, hetgeen een regelmatig overleg tussen
vooral de Ministeries van Ekonomische Zaken en van Landbouw

-

vraagt.

Nederland wordt voor zijn voorziening van hout en houtprodukten in toenemende mate afhankelijk van import, hoofdzakelijk
van overzee, die nu al een waarde van vier miljard gulden per
jaar bedraagt. Gevreesd moet worden dar deze import, alrhans
voor ruw hour en bepaalde houtprodukten zoals pulp, steeds
moeilijker zal gaan worden.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de houtproduktie
in ons land nog maar weinig zal groeien, ror her jaar 2000 ongeveer 0,5 7o per jaar. Dit geldt voor ons huidige bosareaal en
zonder verandering van het bosbouwbeleid. Deze zeer beperkte
groei, die ook wordt gekonstateerd voor het grootsre deel van de
aan ons land grenzende gebieden, wordt als absoluut onvoldoeode beschouwd, gezien de verwachte roeneming van het verbruik
(ruim 2 7o per jaar). Het onderzoek heeft verder aangetoond
dat in Nederland eeproduceerd hout voor vele doeleinden wordt
gebruikt; men moer echter in toenemende mare om die grondstof konkumeren.
Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen, opgesteld door de kommissie die het onderzoek begeleidde en die
was samengesteld uit verregenwoordigers van bedrijfsleven en
overheid. Enkele van deze aanbevelingen zijn als volgt samen te
vaften:

-

Regelmatige analyses van hetgeen zich afspeelt in de belangrijke houtproduktiegebieden in de wereld en van de betekenis
daarvan voor onze toekomsrige voorziening met hout en houtprodukten. Dit is een taak van overheid en bedrijfsleven samen.
- Meer aandacht van onze totale houtverwerkende industrie
voor haar toekomstige grondstcfvoorziening door het leveren
van een inbreng in de ontwikkeling van grondstoffen- en bosbouwbeleid.

-

Áanzienlijke uitbreiding van het Nederlandse bosareaal. In
een bosarm land als het onze is dit een van de belangrijkste
maatregelen om de houtproduktie blijvend te verhogen. Daarbij
moet het accenr op snelgroeiende boomsoorten liggen.
- Opvoering van de houtproduktie in het nu aanwezige bos.
Bezien moet worden in hoeverre door bosbouwkundige maatregelen (verbetering van beheer, boomsoorten-keuze e.a.) de beschikbaarheid van hout uit het huidige areaal kan worden vergroot.

-

Het instellen van onderzoekingen naar de mogelijkheden om
minder afvalhout in het bos achter te laten, om industrieel houtafval optimaal te benutten en om gebruikt hout opnieuw een
nuttige bestemming te geven.

Een verwachting van de potientiële rondhoutpÍoduktie bij populier
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Tabel
de Nederlandse Papierindusuie is door de Hei-

demaatschappij een onderzoek ingesteld naar de huidige en
toekomstige beschikbaarheid van rondhout en houtafval. De resultaten van dit onderzoek zijn afgelopen zomer gepubliceerd.
In dit artikel worden de belangrijksre resulraten van deze studie
voor zover deze beuekking hebben op populier uiteen gezet. Bij
de uitkomsten zijn de resultaten van wilg inbegrepen. Echter
bereft het hier relatief geringe hoeveelheden: in de beschouwing zal hieraan verder geen aandacht worden gegeven.
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Areaal

De totale, merendeel populier, oppervlakte van populier in bosverband werd in 1978 geschat op 12.000 ha. De verdeling van
deze oppervlakte over de door de Nederlandse bosstatistiek on-

derscheiden bosgebieden is in tabel 1 weergegeven. Hieruit
blijkt, dat de populierbossen voornamelijk zijn gekoncentreerd
in het restgebied - in het bijzonder de IJsselmeerpolders - en
het zuidelijke bosgebied, waaronder de zandgebieden van Brabant _en, Limburg vallen. De scharting uan de leeftijdsopbouw
van de bossen - zie tabel 1 - is zeer globaal. Het verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd zijn in de jongste rwee leeftijdsklassen is vooral een gevolg van het gebruil van populier als
pionierhoursoort in de lJsselmeerpolders.

1

Opperulahteaerdeling ttan popalier naar bosgebied en leeftijtl

in Ned.erland in ba (1978).
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Bij de berekeningen is aangeno-

De totale oppervlakte van populier in de weg- en grensbeplan-

steeds lager liggen dan I00 %.

tingen wordt geschat op 13.000 ha. Door onvoldoende gegevens
zijn hiervoor geen oppervlakte-verdelingen naar bosgebied en

men, dat de bezettingsgraad gemiddeld 90 % zal bedragen. De
produktie zal tn dar geval 10 /o lager liggen dan de opbrengsttabel aangeeft. Deze korrektie is in de resultaten verwerkt.
Bij het opstellen van de prognose is geen rekening gehouden
met het gegeven dat in het recente verleden de populier in bosverband in nauwere plantverbanden (4 x 4 m, 4 x 5 m) wordt
aangeplant dan in de jaren daarvóór het geval was. Dat brengt
mer zich mee dat, aÍhankelijk van de variëteit, in de leeftijdsperiode 10-15 jaar dunningsopbrengsten zijn te verwachten.
Aangenomen kan wotden dar.75 % van het areaal jonger dan
l0 jaar in klein plantverband is geplant. Verwacht mag worden
dat deze situarie zich in de toekomst stabiliseert. Uitgaande van
een éénmaiige dunningsopbrengst van 50 tot 80 m3 per hektare
zaI de torale produktie uit dunning jaarlijks liggen russen de
15- en 20.000 m3. Deze hoeveelheden zijn niet in de resultaten

leef tij dsklasse opgesteld.

De totale bosoppervlakte in Nederland, inklusief hakhout, griend
en boskompleksen kleiner dan 0,5 ha, wordt geschat op 315.000
ha. Populier - in bosverband - neemt hier 12.000 ha van in
beslag, d.w.z. 47o. H,et aandeel van populier in de oppervlakte
weg- en grensbeplanting - geschat op bijna 35.000 ha - is daarentegen veel hoger: 37 /o.

3

Omloop en groeiklasse

Om te bepalen welk deel van de oppervlakte populier wordt
gekapt, is gebruik gemaakt van een zogenaamde ,,Poisson-kansverdeling". Aangenomen is dat deze verdeling aangeeft hoe
groor op een bepaalde leeftijd de kans is, dat een oppervlakte
van deze soorten wordt gekapt.
De omloop van populier in bosverband is gesteld op 30 laar en
van de weg- en grensbeplantingop25 jaar.De omioop in wegen grensbeplanting ligt lager dan die in bosverband, hoewel
men geneigd zaI zljn daar een langere omloop te verwachten,
vanwege de voorkeur voor monumentale beplantingen. In de
praktijk ligt de omloop hier lager als gevolg van ongunstiger
groeiomstandigheden (zout, vergravingen, beperkte standplaatsruimte).

4 De potentiële produktie
De prognose van de potentiële houtproduktie is opgesteld voor
de periode 1978-2002. Hierbij zijn 5 vtjf-jarige deelperioden
onderscheiden.

Bij de berekening van de houtproduktie van po-

pulier in bosverband is in eerste aanzet gebruik gemaakt van de
opbrengsttabel voor de variëteit Robusta met boniteitsindex 36
(d.w.z. de maksimaal bereikbare gemiddelde hoogte) en een

plantverbandvan6x6m.
Hoewel de laatste jaren bij aanplant wel het aksent op deze
variëteit ligt, kan niet gesteld worden, dat dit ook voor de

oudere opstanden geldt. Grofweg genomen overheerst in het
oosten de variëteit Gelrica, in het zuiden de Marilandica en in
het rivierengebied de Serotina.
De produktiviteit van de laatstgenoemde drie variëteiten is lager
dan die van Robusta. Daarom is een korrektie uitgevoerd op de
berekende beschikbare hoeveelheden van populier. Daartoe is de
gemiddelde produktie van populierehout berekend met behulp
van de bij de onderscheiden variëteiten behorende opbrengsrtabellen. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld plantverband
van 7 x 7 m en een gemiddelde bijgroei op 30-jarige leeftijd
van Gelrica, Marilandica en Serotina van respektievelijk 9,6,
6,5 en7,8 mB per ha per jaar.
Aangenomen is, dat in de laatste twee vijf-jaarlijkse perioden de
beschikbare hoeveelheden in hoofdzaak worden bepaald door
Robusta. Nieuwe rassen sPelen in dit kader nog een ondergeschikte rol. Voor deze perioden heeft dan ook geen korrektie
van de berekende hoeveelheden plaatsgevonden.
Voor de eerste drie perioden is dit wel gebeurd en wel in die

zin dat:

de beschikbaarheid in de eetste periode voor 3/4 wordt bepaald door Gelrica, Marilandica en Serotina en voor I/4 doot

-

Robusta;
- de beschikbaarheid in de tweede periode voor de helft wordt
bepaald door de eerste groep van soorten en voor de helft door
Robusta;
- de beschikbaarheid in de derde periode voor L/4 wordt be-

paal{ door de

busta.

eerste groep van soorten en voor

3/4

door R.o-

Opbrengsttabellen gaan uit van volkomen bosopstanden. Door
verschillende faktoren zoals storm en ziekte zal de bezetting

verwerkt.
De hoeveelheid beschikbaar rondhour uit populier in weg- en
grensbeplantingen is geschat door uit te gaan van een gemiddelde aanwas van 9 mB per hektare, waarbij rekening is gehouden met een aftrek van 10 /o op grond van onvolkomenheden
in de beplanting. Door verder te rekenen met een gemiddelde

omloop van 25 jaar

-

die dus lager ligt dan in het volkomen

opgaande bos als gevolg van diverse uitvoeringsaktiviteiten langs

de weg - alsmede een regelmatige leeftijdsopbouw, kan de gemiddelde hoeveeiheid beschikbaar komend rondhout op 117.000
m3 per jaar worden gesteld. Deze hoeveelheid zal - als gevolg
van de verwachte overheersing van jonge wegbeplantingen - in
Meer dar d.e helft aan lte, popiliercnbon u,ord, geleuerd door ueg- en
grens beplentingen.
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de eerste perioden lager en in de latere perioden hoger liggen.
Voor het stellen van de prognose is aangenomen dat de beschikbare hoeveelheid rondhout in de eerste periode 20.000 m3 en in
de rweede periode 10.000 mB lager ligt dan het berekende gemiddelde. Voor de derde periode is aangenomen, dat deze gelijk
is aan her gemiddelde, terwijl deze voor de vierde en vijfde
periode op 10.000 mB respektievelijk 20.000 mB hoger is gesteld.
De resultaten van de berekeningen zijn in tabel 2 weergegeven.
Uit de tabel kan worden afgeleid dat de houtproduktie bij populier en wilg in bosverband vrij gelijkmatig zal blijven, althanS
tot rond de eeuwwisseling. Daarentegen zaI de produktie van de
weg- en grensbeplanting aanzienlijk toenemen, nl. rcnd 407o.

In

totaal zal de produktie

in de periode 1978-2002 met

17 Vo toenemen.

vergeleken mer de werkelijke produktiecijfers in het recente ver-

2

De beschikbare jaailijÈse hoercelbeden rondhoat aan popalier
en uilg Per Periode in 1000 m3.
periode
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tabel 3 weergegeven.

Zeer algemeen kan worden gesteld dat de stijgende lijn van de
werkelijke produktie vanaf 7960 zich de komende 20 jaar zal
doortrekken.

ca.

Tot slot is de potentiële produktie in de periode 1978-2002
Tabel

leden. Deze cijfers, die voornamelijk ontleend zijn aan de omzetcijfers van de rondhouthandel, hebben betrekking op hoeveelheden rondhout aan de poort van de fabrieken. De werkelijke
rondhoutproduktiecijfers liggen hoger. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door oogst- en opwerkingsvediezen en
door onvolkomenheden in de registratie van de proCuktie. Als
vuistregel wordt een marge van 15 7o gehanteerd, die als zodanig bij de produktiecijfers is opgeteld. De resultaten zijn in

3 Vergelijking uan de hoeueell:eden aan popalier en utilg die in
het recente aerleden zijn geprodrceerd. met die welke in de loeAonst beschikbaar kannen homen in 1000 m3 per'jazr.
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