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Probos ziet 2005 als het jaar van de ommekeer. De

negatieve spiraal voor houtoogst in het Nederlandse bos
is doorbroken en we zijn nu weer op weg naar boven.

enkele marktpartijen hebben ieder hun eigen

vorm van het full service-concept op de markt

gebracht, waaronder de Bosgroepen en Boeve

en Hop/Bureau Buiting.

p robos gaat Parenco Hout helpen om ook een

eigen uitwerking van het full service-con-

cept op de markt zetten. Een belangrijk

onderdeel van dit project is dat er veel promotie

plaats zal vinden, waarvan alle aanbieders zullen

profiteren. En als het full service-concept aan-

slaat bij boseigenaren, zal hier ook de bossector

van profiteren.Inde bos- en houtsector wordt altijd beweerd

dat houtoogst een negatief imago heeft.

Onderzoek heeft dit jaar echter aangetoond

dat dit reuze meevalt. Mensen zijn veel minder

negatief over houtoogst dan de mensen die

werkzaam zijn in het vak wel denken. De conclu-

sie dat we het ons zelf wijs maken en elkaar aan-

praten is dan ook snel gemaakt. Misschien moe-

ten we hier eens mee ophouden en gewoon posi-

tief gaan berichten over houtoogst. En daar is alle

E r zijn allerlei tekenen die daar op wijzen. De

belangrijkste is ongetwijfeld de 'Visie op de

houtoogst', die is opgesteld door Platform

Hout in Nederland en het ministerie van LNV

gezamenlijk (te downloaden op ww~probos.net).

Alleen al het feit dat houtoogst weer op de agen-

da staat bij dit ministerie is al een enorme opste-

ker, alhoewel het nu natuurlijk aankomt op acties.

Het is nog even afwachten of het ministerie van

LNV die handschoen oppakt, maar anderen heb-

ben dat gelukkig al gedaan. In de Visie staan

twaalf aanbevelingen voor een duurzame bos- en

houtsector.Een belangrijke aanbeveling uit de Visie richt

zich op het stimuleren van boseigenaren om

(meer) te oogsten. Het full service-concept

wordt als een belangrijk middel gezien om dit te

bereiken. Het full service-concept houdt in dat

de houtoogst voor boseigenaren vereenvoudigd

wordt. De houthandel neemt ze werk uit handen

en probeert over grotere oppervlakten te oog-

sten, waardoor schaalvoordelen optreden. AI

reden toe, want langzaam maar

zeker begint het bij iedereen door

te dringen dat houtoogst vele posi-

tieve aspecten heelt. Niet alleen op

economisch gebied en qua werkge-

legenheid, maar juist ook voor de

belevingswaarde van het bos en de

natuurwaarde.

H et achterwege laten van de

houtoogst is niet goed voor het

bos. Veel bos in Nederland is

jong. Als dunningen uitblijven groeit

het dicht; er valt dan vrijwel geen

zonlicht meer op de bodem. Planten

en dieren die dat nodig hebben ver-

dwijnen. Wachten tot open plekken

vanzeilontstaan kost decennia en is

dus met name in kleine bossen geen

alternatiel. Een gevarieerd bos

biedt geschikte woongebieden voor

allerlei planten en dieren. Ook men-

sen vinden het prettig alwisselend in

een kathedraalachtig bos van beu-

ken te lopen 01 in een donker bos

waar je nog geen vijl meter ver kunt

kijken. Met houtoogst kun je wer-

ken aan zo'n gevarieerd bos. Probos

zal in 2006 in haar praktijkreeks

voor bosbeheerders een boek uit gaan brengen

dat uitgebreid ingaat op deze materie: 'Bos-

beheer en biodiversiteit'.

p robos zet zich sterk in voor een betere

alstemming tussen boseigenaren en de

houtverwerkende industrie. Dit kan op

allerlei manieren, maar Probos steekt graag de

handen uit de mouwen. Daarom wordt momen-

teel gewerkt aan een samenwerkingsverband

tussen enkele grote Veluwse boseigenaren en

houtverwerkende bedrijven om mooie houten

producten van inlands hout op de markt te zet-

ten. Dit is niet alleen goed voor de betrokken

partijen, maar heelt ook een enorme positieve

uitstraling. Er wordt een sterke koppeling aan-

gebracht tussen het Nederlandse bos en mooie

houten producten. Daarvan kunnen alle partijen

proliteren.
H outstatistieken worden intensiel gebruikt,

bijvoorbeeld voor beleidsontwikkeling en

investeringsbeslissingen. Slechte statistie-

ken kunnen je daarbij al snel op het verkeerde

been zetten. Hoe simpel ze er vaak ook uit zien,

toch is veel kennis en ervaring nodig om

betrouwbare statistieken te kunnen produceren.

En dat zit bij Probos met veertig jaar ervaring wel

goed. Gelukkig zien ook andere partijen dat in

toenemende mate in. In 2005 is dan ook een

belangrijke stap gezet op weg naar structurele

linanciering van de basisstatistieken. Een samen-

vatting hiervan wordt gegeven in het boekje

'Kerngegevens bos en hout in Nederland' dat

Probos jaarlijks uitgeelt. Ook de VVNH heelt de

productie van haar statistieken in handen gelegd

van Probos. Hierdoor wordt dubbel werk voorko-

men en gaat iedereen uit van dezellde (betrouw-

bare) cijlers.
Patrick Jansen, directeur.
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