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De Stichting Bos en Hout

Het bos levert een voor
de mens onmisbare
grondstof

Waarom 'Bos en Hout'?

Hout is een uiterst belangrijk produkt. Het dient als
brandstof en als grondstof voor tal van produkten. Als
brandstof is het onmisbaar voor tallozen in de Derde
Wereld, als grondstof levert het vele, in het leven van de
mens en voor zijn welvaart en ontwikkeling niet meer
weg te denken produkten als bouwhout, papier en tal van
gebruiksvoorwerpen. Maar hout is des te belangrijker
omdat het moeilijk te vervangen is door grondstoffen die
even milieu-vriendelijk geproduceerd worden en met
even weinig inzet van fossiele energie.

Hout wordt echter schaarser. De tijd dat wij ons niet
hoefden te bekommeren over de beschikbaarheid van
hout, omdat er immers toch overvloed was, is definitief
voorbij en zal ook niet meer terugkeren. Daarvoor is de
achterstand in houtgebruik van het merendeel van de
mensheid veel te groot en het produktieve wereldbos
areaal te klein.
De wereld kent een aantal belangrijke houtproduktiege
bieden maar in veel landen is het verbruik van hout en
houtprodukten door de bevolking groter, vaak veel groter
dan de produktie van hout in eigen bossen.

Tot de eerste kunnen worden gerekend Noord-Amerika,
Rusland, Noord-Europa en een aantal tropische landen.
Het houtoverschot neemt hier echter af of is, zoals in
Noord-Europa, al verdwenen. Dat kan een gevolg zijn
van toenemend verbruik door de eigen bevolking maar
ook van een te sterke uitbreiding van de export van uit
hout gemaakte produkten.
Tot de gebieden met een omvangrijke netto-import be
horen onder meer West-Europa, Japan en ook de USA.
Maar men moet daarbij dan niet vergeten dat een be
langrijk deel van de Derde Wereld geleidelijk ook met
houttekorten wordt geconfronteerd, zoals Zuid-Azië,
China, grote delen van Afrika en van Latijns-Amerika.
Hun behoefte aan brandhout kan vaak al niet meer ge
dekt worden, aan houtverbruik voor de vervaardiging van
belangrijke produkten zoals gezaagd hout en papier ko
men ze nauwelijks toe; daarbij komt nog dat hun bosare
aal terugloopt.
De gebieden die hout en houtprodukten op grote schaal
moeten importeren zijn dus aangewezen op de belang
rijke produktie-gebieden, maar die afhankelijkheid wordt
gevaarlijker naarmate de produktie van hout daar de
maximaal mogelijke kap nadert.

Overal ter wereld begint men nu, zij het wat laat, te
waarschuwen voor een toenemende houtschaarste. Dat
betekent dan echter wel dat juist in die gebieden die sterk
op import zijn aangewezen al het mogelijke moet worden
gedaan om zoveel mogelijk hout zelf te gaan produce
ren. Dat vraagt opvoering van de produktie van hout in
bestaande bossen door een beter beheer, dat vraagt ook
de aanleg van nieuwe bossen.

Zonder bos geen hout

Het is goed dit nog eens te beklemtonen. Immers de
mensen hebben in hun leven en werken elke dag met tal
van houtprodukten te maken, maar onnoemelijk velen
van hen realiseren zich nauwelijks meer dat al die uit
eenlopende produkten, van vloeren, plafonds, kozijnen
en deuren tot meubels, kisten, papier, karton, gereed
schappen, maar ook vele kunstvoorwerpen er alleen
kunnen zijn doordat in het bos bomen gekapt worden.
Nederland is een van de bosarmste landen van Europa.
Dat is niet goed. Want wij leven in dit kleine land met
velen en wij hebben veel bos nodig. Bos is onmisbaar
voor de recreatie van al die mensen maar ook om de voor
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hen zo essentiële maar wel schaarser worden grondstof
hout te leveren. Nederland moet meer dan 90 % van zijn
behoefte aan hout en houtprodukten invoeren. Ons land
moet dan ook alle zeilen bijzetten om zijn bosareaal zo
produktief mogelijk te maken en het op zo kort mogelijke
termijn aanzienlijk uit te breiden. Dat vraagt aandacht en
inspanning, dat vraagt ook wederzijds begrip van allen
die uit verschillende overwegingen belang hebben bij
het bos. Er bestaat in feite geen puur recreatiebos, puur
produktiebos of puur natuurbos. AI die waarden zijn in
meer of minder verregaande mate in hetzelfde bos aan
wezig. Een goede afweging er van is van groot belang
voor onze hele samenleving. Maar nogmaals, wederzijds
begrip, het met elkaar samenwerken in hetzelfde bos is
daarvoor wel een eerste vereiste.
De produktie-funktie van het bos is voor velen wellicht
minder opvallend dan recreatie, flora en fauna. Maar hij is
niet minder noodzakelijk. Hij zorgt voor grondstoffen
voorziening, voor werkgelegenheid in het bos en daar
buiten, en maakt bovendien het bos betaalbaar. Welnu,
met dat aspekt van het bos en zijn grote betekenis voor
onze samenleving houdt de Stichting Bos en Hout zich
bezig.

Wat is de Stichting Bos en Hout?

Onder de officiële naam 'Stichting ter bevordering van
bosbouw, houtproduktie en voorziening met hout en
houtprodukten' , werd begin 1981 de Stichting Bos en
Hout opgericht met als zetel Wageningen. Die oprichting
was een gevolg van uitgebreid en veelzijdig overleg,
waarbij de Ministeries van Economische Zaken en van
Landbouw en Visserij betrokken waren en het bedrijfsle
ven dat met de produktie, de verhandeling en de verwer
king van hout te maken heeft.

De Stichting startte niet met niets. AI sinds 1965 bestond
een Stichting Industrie-Hout, destijds in het leven ge
roepen door de Nederlandse papierindustrie met als
oorspronkelijk doel de bevordering van vooral de pro
duktie van papierhout in Nederland. AI snel echter zag
deze Stichting zich genoodzaakt een veel breder ar
beidsveld te ontwikkelen. Het bleek onmogelijk te zijn
haar doelstelling los te zien van de belangen van bos
bouw, houthandel en houtindustrie in het algemeen. Dit
leidde ertoe dat de Stichting zich bezig ging houden met
het vragen van aandacht voor de betekenis van het bos
voor de houtproduktie in het algemeen, zij streed voor
uitbreiding van ons zo kleine bosareaal, zij verrichtte
onderzoek op het gebied van de internationale hout
markt, zij ontwikkelde veel aktiviteiten op het gebied van
de teelt van snelgroeiende boomsoorten en hield zich
intensief bezig met bedrijfs-economische facetten in de
bosbouw.
Gezien deze steeds verder toenemende verbreding van
het takenpakket werd het gewenst geacht de Stichting
Industrie-Hout ook formeel een algemenere status te
geven. Daarom werd, na het al eerder genoemde over
leg met overheid en bedrijfsleven, de Stichting Bos en
Hout opgericht waarin de Stichting Industrie-Hout, met
alle daar aanwezige kennis, ervaring en materiaal, werd
ingebracht.

Doelstelling

De doelstelling werd opnieuw geformuleerd, aansluitend
op de algemene status, en het bestuur van de Stichting
werd zeer geschakeerd samengesteld. De financiering
werd een zaak van vele betrokkenen bij het gebeuren
rond bos en hout.

De doelstelling van de Stichting is als volgt omschreven:
1. Bevordering van de houtproduktie en van de be

schikbaarheid van hout in Nederland, alsmede een
doelmatig gebruik daarvan.

2. Onderzoek naar nationale en internationale ontwik
kelingen op het gebied van bospolitiek en houtmarkt.

Die doelstelling houdt heel wat in:
- Het kweken van meer begrip voor de grote betekenis

van de produktie van hout voor de samenleving, maar
dat betekent ook meer begrip voor de betekenis van
het bos als leverancier van dat hout.
Inzicht in de ontwikkeling van de houtmarkt; dat vraagt
bestudering van de wijze waarop zowel nationaal als
internationaal de produktie, het verbruik en de ver
handeling van hout en houtprodukten zich hebben
ontwikkeld en van wat in dit verband voor de toekomst
verwacht moet worden, mede gezien nieuwe toepas
singen van hout.
Speciale aandacht voor de sterk toenemende houtbe
hoefte in de Derde Wereld die van grote invloed zal
worden op het gebeuren op de wereldhoutmarkt.

- Verhoging van de Nederlandse houtproduktie, zowel
in bestaand bos en andere boombeplantingen, bij
voorbeeld wegbeplantingen, als via uitbreiding daar
van.

- Het leveren van een bijdrage aan onderzoek naar en
voorlichting over de wijze van houtproduktie.
Een goede onderlinge afstemming van houtproduktie
en houtverwerking, zowel naar hoeveelheid als naar

Populierenbos in 'De
Meierij', N. Brabant.
Aantrekkelijk en toch
produktief!



Hout dat over 50 jaar
nodig is moet nu al
staan te groeien!

kwaliteit; besef van de noodzaak hiervan is zowel op
bedrijfstakniveau als op politiek vlak nodig.

- Aandacht voor een voldoende invoer van hout en
houtprodukten; dit houdt in dat belemmeringen tijdig
moeten worden gesignaleerd en zoveel mogelijk wor
den tegengegaan en dat nieuwe mogelijkheden
voortdurend moeten worden verkend.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bos en Hout heeft een
neutrale voorzitter maar vormt verder een afspiegeling
van de bij het werk van de Stichting betrokken belangen.
De bestuursleden komen dan ook uit kringen van de
bosbouw, de papierindustrie, de houtindustrie, de in
landse houthandel en de houtimporteurs. Ook het bos
economische onderzoek is in het bestuur vertegen
woordigd.
Voorzitter van het bestuur is de heer J. D. van der Harten,
Commissaris der Koningin in Noord-Brabant. Direkteur
van de Stichting is ir. H. A. van der Meiden, voorheen
direkteur van de Stichting Industrie-Hout.

Hoe tracht de Stichting Bos en Hout haar doel te
bereiken?

- De Stichting Bos en Hout wil door kontakten op breed
terrein, door publikaties en door andere daarvoor in
aanmerking komende aktiviteiten in brede kring besef
kweken voor de grote betekenis van de grondstof hout
voor tal van behoeften van de mens, zowel in mate
riële als in immateriële zin. Zij tracht in dat verband
langs verschillende wegen meer begrip te doen ont
staan voor de noodzaak dat het bos, ook het Neder
landse bos, dat hout in voldoende mate voortbrengt.
Immers, zonder de oogst van bomen kan geen hout
beschikbaar komen. Bovendien, die oogst kan bij een

goed beheer de instandhouding van het bos alleen
maar bevorderen en is aldus mede dienstig aan an
dere bosfunkties zoals het geven van gelegenheid
voor recreatie, het scheppen van een milieu voor plant
en dier en het doen ontstaan van waardevolle land
schappen.

De Stichting Bos en Hout stelt zich voortdurend op de
hoogte van politieke ontwikkelingen in Nederland en
de EEG die van belang zijn voor de bosbouw en het
bosbouwbeleid in ons land en daarop, direkt of op
langere termijn, van soms grote invloed kunnen zijn.
Dit is de reden waarom zij tal van kontakten met par
lement, overheid en zowel nationale als internationale
organisaties onderhoudt.
De Stichting tracht te bereiken dat bij opzet en uitvoe
ring van het bosbouwbeleid maximaal rekening wordt
gehouden met de houtproduktie en dat bij het land
bouw- en planologisch beleid de belangen van bos en
hout zoveel mogelijk tot hun recht komen. Dit vraagt
vele aktiviteiten op politiek, ambtelijk en particulier
vlak, zowel in ons land als in de EEG.

De Stichting Bos en Hout wil bevorderen dat meer
aandacht wordt besteed aan hetgeen in de wereld op
het gebied van hout aan de hand is en wil ertoe bijdra
gen het inzicht daarin te vergroten. Wat elders in de
wereld gebeurt, bepaalt mede welk beleid ten aanzien
van bos en hout in West-Europa en ook in ons land
moet worden gevoerd. De Stichting inventariseert,
registreert en analyseert tal van gegevens over hout
produktie, houthandel en houtverbruik, zowel in Ne
derland en de EEG als elders in de wereld.

De Stichting Bos en Hout wil bevorderen dat de be
langen en de mogelijkheden van boseigenaren , hout
handel en houtverwerkende industrie zo op elkaar
worden afgestemd dat een goede voorziening van
onze samenleving met hout en houtprodukten nu en



over gepubliceerd; ook daarvoor wordt de eigen serie
"Bos en Hout Berichten" ingeschakeld. Het is de
bedoeling de serie demonstratie-beplantingen tijdig te
vervangen door nieuwe.

De Stichting Bos en Hout verleent medewerking aan
aktiviteiten van derden die het doel van de Stichting
helpen realiseren. Dit geldt voor aktiviteiten zowel in
de beleidssfeer als op het gebied van techniek en
onderzoek.

De Stichting Bos en Hout streeft naar een goed over
leg met allen die zich willen inzetten voor een bosbe
heer dat op een harmonieuze, evenwichtige wijze
recht doet aan de vele funkties die het bos in en voor
onze samenleving kan vervullen.

in de toekomst wordt bevorderd. Dit vraagt een voort
durend op de hoogte zijn van hetgeen in al die sekto
ren op het gebied van bos en hout aan de hand is. Dit
vraagt tevens een goed inzicht in hun economische
mogelijkheden en in de ontwikkelingen die daarin op
treden.

De Stichting Bos en Hout geeft voorlichting over de
nationale en internationale houtmarkt aan boseige
naren, handel en industrie, zowel in het algemeen als
specifiek gericht op problemen van een bepaalde be
drijfstak of een individueel bedrijf. Zij schakelt voor
algemene informatie zoveel mogelijk haar publikatie
reeks 'Bos en Hout Berichten' in.

De Stichting Bos en Hout beschikt over enkele hon
derden hectaren demonstratiebeplantingen, sinds
1965 door de Stichting Industrie-Hout met medewer
king van de betrokken grondeigenaren aangelegd.
Deze beplantingen, vooral met populier, liggen ver
spreid over het gehele land, tonen naast elkaar ver
schillende teeltmethoden en zijn dankbare en dan ook
druk bezochte excursie-objekten. Er wordt regelmatig

NEDERLAND in de HOUTWERELD, een wereld van
rijkere en armere landen en gebieden, met grote ver
schillen in produktie en verbruik van hout, met een sterk
uiteenlopende mate van zelfvoorziening.

Stichting Bos en Hout
Bosrandweg 5
Postbus 253
6700 AG WAGENINGEN

telefoon: 08370 - 10121

GIl

inwoners oppervlakte bos (ha) houtproduktie (m') verbruik van hout en houtprodukten (m' Le.')

totaal brandhout totaal excl.
per per brandhout

x miljoen x miljoen 1000 inw. x miljoen 10001nw. x miljoen per 1000 inw. per 1000 inw. per 1000 inw.

1 Nederland 14 0.3 20 70 12 860 <5 850

2 EEG (10) 269 34 130 80 300 199 740 40 700
3 N. Europa 17 58 3.410 98 5.710 38 2.240 450 1.780
4 Canada 24 320 13.330 156 6.640 51 2.130 160 1.970
5 USA 218 295 1.350 342 1.570 446 2.050 70 1.980
6 Japan 115 25 220 35 300 124 1.080 20 1.060

--------------- --------------- ---------------

7 Brazilië 115 352 3.060 205 1.780 200 1.730 1.430 300
8 China 933 105 110 211 230 208 220 160 60
9 India 638 69 110 211 330 210 330 310 20

10 Afrika (excl. Z. AlL) 414 930 2.240 406 940 383 930 860 70
11 Azië (excl. Japan, Sovjet-Unie) 2.347 570 240 968 410 926 400 340 60
12 Latijns-Amerika 349 910 2.610 343 980 337 970 780 190

--------------- ------------_.- -----------_.--

13 Sovjet-Unie 262 920 3.510 367 1.400 351 1.340 300 1.040

--------------- --------------- ---------------

2 tlm 6 643 732 1.140 711 1.110 858 1.350 60 1.290
10 tlm 12 3.110 2.410 780 1.717 550 1.647 530 460 70

----_.-.------- --------------- .--------------

Wereld 4.260 4.310 1.010 2.960 700 3.040" 720 .. 370 350

Le. ~ equivalente hoeveelheid rondhout.
•• Verschil met houtproduktie ontstaan door omrekeningsfaktoren.

N.B. Gegevens per 1.000 inwoners verkregen uit niet-afgeronde basiscijters.


