13.000 ton populierehout uit

Oost-Flevoland naar KNP Vouwkarton

Leverantie van bijna
raamcontract

f

Er zijn inmiddels ook voor populierehout
ontwikkelingen gaande, die het mogelijk
maken uit hout met een diameter kleiner
dan 20 cm 'gezaagd'hout te winnen. Door
middel van profielverspaning kan zowel

1,2 mln in kader van

vele jaren levert Staatsbosbeheer flinke
hoeveelheden populierehout uit de bossen
in Oost-Flevoland aan KNP Vouwkarton te

Al

rechthoekig als 'gezaagd' hout voor embal.
lage of constructies worden gemaakt, als
chips voor houtslijpfabricage. De aandacht
mag en moet daarom gericht blijven op een
optimaler benutting van de mogelijkheden
van het geteelde hout.
Overigens, zodra men in de fase van de
eindhak belandt, dalen de oogstkosten, zodat de netto-opbrengst op stam alleen al
daardoor kan toenemen.

Eerbeek. KNP Vouwkarton maakt daarvan houtslijp, één van de grondstoffen voor
de fabricage van vouwkarton. De leveringen vinden plaats op basis van een meer-

jarig contract tussen Staatsbosbeheer

en

Flevohout BV. Flevohout BV treedt op als
inkoper voor KNP Vouwkarton.
Onlangs maakten beide partijen afspraken
over de levering van populierehout in het
leveringsjaar 198611987. Daarbij kwamen
zij overeen dat van augustus 1986 tot mei
1987 ongeveer 13.000 ton hout aan de fabriek zal worden geleverd. Deze transactie

Levering franco fabriek

Verreweg het grootste gedeelte van het
hout uit het Nederlandse bos, naaldhout
zowel als loofhout, wordt op starn of geveld
aan de bosweg geleverd aan de koper. Aanvankelijk was dat ook het geval bij het hout

beslaat een bedrag van bijna f I,2 mln.
Staatsbosbeheer voorziet hiermee voor ca.
30"/" in de behoefte aan hout van de fabriek. Het hout wordt op lengten van 2 meter, diameters van 10-45 cm, franco fabriek
geleverd.

van het voorgaande jaar. In beginsel streRaamcontract biedt zekerheid

Het raamcontract tussen

Staatsbosbeheer
en Flevohout BV heeft een bindend karak-

ter voor wat betrefdt zowel de levering als
de afname van populierehout over een

voortschrijdende periode van 5 jaar. In de

praktiik betekent dit dat het contract een
opzeggingstermijn kent die nooit korter is
dan 4 jaar. Die termijn is bewust zo lang gekozen om zowel koper als verkoper zeker-

heden op termijn te bieden. De koper is
verzekerd van een duurzame grondstoffenvoorziening en de verkoper is verzekerd
van een gegarandeerde afname van zijn
produkt. Beide partijen weten op deze wijze voor een lange periode wat de leverings-

omstandigheden zullen zijn. Dat schept
mogelijkheden om zowel in het bos als in de
fabriek de planning en uitvoering tijdig te
regelen. Per jaar worden hoeveelheid en
prijs voor dat jaar overeengekomen.
Hoeveelheid hout neemt toe

In het raamcontract is ook geregeld dat in
elk volgend jaar een hoeveelheid wordt geleverd die minder dan llYo afuijkt van die
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ven koper en verkoper er naar de hoeveelheid geleidelijk op te voeren. Bij het Staatsbosbeheer zullen de beschikbare hoeveel-

heden geschikt hout toenemen en KNP
Vouwkarton voorziet in de komende 5 à 7
jaar uitbreiding van de verwerkingscapaciteit. Nu ligt die op ca. 45.000 ton populierehout per jaar. Als de uitbreidingsplannen
worden gerealiseerd, zou dat ca. 60.000 ton
kunnen worden.

Prijs en prijsregeling

Voor de jaarlijks af te spreken prijs is contractueel vastgelegd dat een indexeringsformule wordt toegepast. De met de formule berekende prijs wordt getoetst aan de
marktomstandigheden. Markttechnisch gezien is de huidige prijs van ruim / 90,- per

ton, franco fabriek, bevredigend te noemen. Niettemin blijken exploitatie en
transport van het hout uit de eerste en
tweede dunningen in Oost-Flevoland tenminste 60% van deze opbrengstprijs te vergen. Voor de boseigenaar resteert daarmee

een netto-prijs op stam van ca. Í 30,- à
35,- per ton voor hout dat de papierfabriek als eindbestemming heeft.

/

dat uit de populierenbossen werd verkocht.
In de praktijk blijkt dit een aantal nadelen
te hebben, die groter worden naarmate de
hoeveelheden toenemen en de weersgevoe-

ligheid van de exploitatie op kleigronden
van de jongste boswachterijen een grotere
rol gaan spelen. Een en ander dwingt tot
een strakke, goed gecoórdineerde organisatie voor vellen, opwerken en transport,
die in één hand berust. Bovendien wordt

door het Staatsbosbeheer de voorkeur uitgesproken zelf de sortimentsindeling te
kunnen beïnvloeden.

Beide partijen kwamen daarom overeen
om zowel de exploitatie als het transport
naar de fabriek onder de verantwoordelijkheid van het Staatsbosbeheer als boseigenaar-verkoper te brengen. Het spreekt bijna vanzelf dat deze voor verreweg het
grootste deel van het vellingswerk en het
uitslepen exploitatie-capaciteit inhuurt uit
de particuliere sector.
Het transport wordt geheel aan een transportbedrijf uitbesteed. De verantwoordelijkheid voor zowel oogst als levering van
zo'n 13.000 ton hout (ca. 400 vrachtwagencombinaties) in 36 weken berust daarom
volledig bij het Staatsbosbeheer.
Voor zijn organisatorische inspanning weet

de boseigenaar-leverancier zich in de prijs
franco fabriek beloond.
Tien jaar leveren op hetzelfde contract
De jaarovereenkomst 198611987 is de elfde
in een reeks die in 1976 is begonnen. De ervaringen in de voorbije tien leveringsjaren
met deze contractvorm zijn positief. Beide
partijen zijn er tien jaar lang in geslaagd om
op een wederzijdsbevredigende wijze zaken met elkaar te doen. Contractueel zijn
ze gehouden om dat tenminste de komende
5 jaren voort te zetten.
Geen van beide partijen heeft echter ooit
ook maar overwogen om het raamcontract
te beëindigen, hoewel dat - met inachtneming van de opzegtermijn - wel degelijk
had gekund. Als zodanig is dit raamcontract, waarop inmiddels ruim 60.000 ton
werd geleverd en afgenomen, een succes.
De basis voor dit succes werd gelegd door:
- de openheid waarmee partijen elkaar
over hun bedoelingen informeerden;
- de gebleken bereidheid van partijen om
met elkaars belangen rekening te houden;
- de getoonde bereidheid om elk probleem
dat ontstaat, zakelijk te bespreken.

De verkoopvorm om door middel

van

raamcontracten hout af te zetten, begint in
kringen van boseigenaren-beheerders belangstelling te krijgen. Tegen de achtergrond van de schaalvergroting in het verbruik van inlands rondhout zou het wel
eens de enige weg kunnen zijn voor boseigenaren om invloed op het houtmarktgebeuren te behouden.
Het Staatsbosbeheer, dienstvak Terreinbeheer, is in beginsel bereid boseigenaren die
deze weg willen inslaan, te ondersteunen
door in samenwerkingsverbanden te participeren.

Afd. Produktie en Afzet,
Staatsbosbeheer Utrecht
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Persbericht: Oprichting van
de ÍStichting Bijscholing
Bosbouw en Cultuurtechniek'

Om aan de behoefte aan biischoling te kunnen voldoen hebben de besturen van de
Bosbouw en Cultuurtechnische School en
van de Vereniging van Afgestudeerden
BCS besloten tot oprichting van een 'Stichting Bijscholing Bosbouw en Cultuurtech-

niek'.

Vijf jaar geleden heeft de Vereniging van
Afgestudeerden BCS het initiatief genomen de behoefte aan bijscholing van haar
leden te onderzoeken. Er werd een werkgroep opgericht die het organiseren van bijscholingsactiviteiten moest bevorderen. Er
had in 1981 een begin plaats met het organiseren van een cursus bosverjonging. De uitvoering van de cursussen werd verzorgd
door de Bosbouw en Cultuurtechnische
School, die voorzag in de behoefte, die bestond bij de afgestudeerden.
In 1985 werd een tiental bijscholingscursussen georganiseerd met in totaal 40 cursusdagen die door ca. 200 cursisten werden bezocht.
Enkele cursussen die zich in een goede belangstelling mogen verheugen zijn:
- taxatie agrarisch vastgoed
- gebruik van microcomputer
- bosbedrijfsvoering
- natuurtechniek
- aanleg en beheer van landschappelijke
beplantingen
- bodembescherming en bodemsanering
- de microcomputer en het ontwerpen van
groenvoorzieningen

àutomatisering oppervlaktewater-beheer
- management op het midden niveau.
Voor 1987 staan enkele nieuwe cursussen
op het programma.
Na een aanloopperiode van 5 jaar willen de
besturen van de Vereniging van Afgestudeerden en de Bosbouw en Cultuurtechnische School een vaste structuur creëren
voor een voortzetting van het bijscholingswerk. Beide besturen zijn van mening dat
dit werk een blijvend onderdeel moet vormen van het Bosbouw en Cultuurtechnisch
Onderwijs. Daartoe is op 10 september
1986 de akte gepasseerd van de 'Stichting
Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechniek'.
Beide besturen zijn in gelijke mate in de
nieuwe stichting vertegenwoordigd.
De Vereniging van Afgestudeerden wil in

ruime mate service blijven verlenen aan
haar leden op het gebied van de bijscholing.
De Bosbouw en Cultuurtechnische School
wil aan haar afgestudeerden mogelijkheden
bieden tot het'bijblijven'en kennis en ervaring opdoen van nieuwe ontwikkelingen.

Aangezien het vakgebied van bosbouw en
cultuurtechniek, groenvoorziening, landinrichting en rentmeesterij/beheer betrekkelijk klein is, is het van belang de mogelijkheden tot kennisoverdracht op dit gebied te
bundelen is een functionele stichting. Dit
biedt de mogelijkheid informatie over ontwikkelingen in bedrijf en maatschappij via
de Vereniging van Afgestudeerden om te

zetten

in bijscholingsactiviteiten,

terwijl

eveneens de reguliere onderwijsprogramma's van de Bosbouw en Cultuurtechnische
School kunnen worden aangepast aan de
nieuwste eisen en ontwikkelingen van de
maatschappij en de beroepspraktijk.
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