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Stichting Bos en Hout
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In mei van dit jaar zijn twee documenten verschenen
die allen moeten interesseren die belang hebben bij
bos en bij hout. Ik doel op een brief van de Nederlandse Minister van Economische Zaken aan de
Tweede Kamer en op een initiatief van de Europese
Commissie. De brief van de heer Van Aardenne omvat een ambitieus beleidsplan met betrekking tot
onze toekomstige houtvoorziening. De Europese
Commissie wil dat de Raad van Ministers aanzet
geeft tot een Europese houtstrategie.

Brief van de Minister van
Economische Zaken
Op 18 mei van dit jaar zond Minister Van Aardenne
de Tweede Kamer van de Staten-Generaal een opmerkelijke brief waarin hij, in overleg met zijn ambtgenoot van Landbouw en Visserij, beleidsvoornemens ten aanzien van de Nederlandse houtvoorziening uiteenzet.
Deze voornemens zijn opgesteld naar aanleiding van
het rapport "De beschikbaarheid van hout", dat de
Stichting Bos en Hout op verzoek van de Minister
heeft opgesteld. Het behelst een studie over de ontwikkelingen op de wereldhoutmarkt in de laatste 15
jaar, de in de toekomst te verwachten ontwikkelingen, de consequenties daarvan voor ons eigen land
en aanbevelingen voor het in dit verband door de regering te voeren beleid.
De Minister vroeg om deze studie naar aanleiding
van een motie, ingediend door de leden van de Tweede Kamer Braams en Van der Linden en met algemene stemmen aanvaard. Deze motie is, door de ontwikkelingen die zij op gang gebracht heeft, van grote
politieke betekenis geworden voor bosbouw en houtvoorziening.
De motie nodigt de Regering uit:
,,- Een studie te doen verrichten naar de verschillende korte- en lange-termijnaspekten die verbonden zijn aan het gebruik, de invoer en de produktie
van hout;
- De Kamer over het resultaat van zulk een studie
te informeren en haar tevens de daaruit volgende
beleidsvoornemens voor te leggen."
De inhoud van de brief van de Minister kan als volgt
kort worden samengevat:
1. De Minister stelt in het begin van zijn brief dat hij
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het rapport met zijn beleidsvoornemens ten aanzien van de Nederlandse houtvoorziening heeft
opgesteld in overleg met zijn ambtgenoot van
Landbouw en Visserij. Dit is een belangrijk feit.
Juist omdat het voor de toekomstige houtvoorziening zo essentieel is dat de produktie van rondhout in Nederland wordt uitgebreid, is het van het
allergrootste belang dat de Minister van Landbouw mede vemntwoordelijk is voor de inhoud
van de brief.
2. De Minister zegt dat de studie van de Stichting
Bos en Hout "waardevolle aanknopingspunten
bevat voor een beleid dat voor de Nederlandse
houtvoorziening op middellange en lange termijn
duidelijk merkbare positieve eftekten zal sorteren
3. Hij concludeert dat met name landen die gekenmerkt worden door zowel een hoog houtverbruik
als een gering bosareaal, zich bij een afnemende
mondiale beschikbaarheid van hout in een bijzonder netelige positie bevinden. Nederland behoort
tot deze groep. Indien de huidige ontwikkeling
zich voortzet zal op afzienbare termijn een relatieve schaarste aan hout en houtprodukten, gepaard
gaande met sterk oplopende prijzen, ontstaan, aldus de Minister. Op langere termijn moet voor
een absolute schaarste worden gevreesd.
4. De Minister stelt vast dat het beleid primair gericht moet zijn op het zo spoedig mogelijk opvoeren van de Nederlandse zelfvoorzieningsgraad. Hij
doet dan de zeer belangrijke uitspraak dat daarom
op korte termijn de totstandkoming van zodanige maatregelen zal worden bevorderd dat
het huidige dekkingspercentage van 8% in de
komende halve eeuw zal worden opgevoerd
tot 25%. Dat betekent, bij gelijkblijvend houtgebruik, een meerproduktie aan hout van 2,9 miljoen kubieke meter. Dit is een ambitieus plan, zoals de Minister ook zelf zegt. Hij meent dan ook
dat dit alleen gerealiseerd kan worden als op
meerdere beleidsterreinen een gemeenschappelijke aanpak van de grond komt. Een periode van
50 jaar lijkt lang maar is, zodra het gaat om de
grondstof hout, van een realistische duur. Hout
groeit langzaam.
5. De Minister denkt in verband met het opvoeren
van de zelfvoorzieningsgraad aan een aantal mogelijkheden:
- Het opvoeren van het gebruik van houtafval en
oud hout met 600.000 kubieke meter rondhoutequivalenten per jaar.
- Extra aanleg van 10000 kilometer wegbeplantingen waardoor 150.000 kubieke meter rondhout meer zal worden geproduceerd.
- Het verhogen van de produktie in het huidige
bosareaal met 750.000 kubieke meter; dit betekent bijna een verdubbeling (en geeft zeker
geen ruimte voor het weren van snelgroeiende
exoten!).
- Door verbeterde houtoogst-methoden een
meer-produktie van 200.000 kubieke meter.

- De aanleg in de komende jaren van 30000 tot
35.000 ha nieuw bos door de overheid en een
stimulering van bos uitbreiding door particulieren. Het laatste houdt ook de aanleg in van
houtplantages die op relatief korte termijn ongeveer 300000 kubieke meter zouden moeten
produceren. Het genoemde overheidsbos zal
over 50 jaar 260.000 kubieke meter hout moeten leveren.
Met de bovengenoemde maatregelen komt de
Minister echter niet op 25% dekking in 2030
maar op ca 20%. Hij voegt er daarom aan toe dat
voor het jaar 2000 nieuwe besluiten en maatregelen omtrent verdere bosuitbreiding moeten
worden genomen en zegt bovendien dat, mocht
het dekkingspercentage van 25% desondanks
niet worden bereikt (bijvoorbeeld als het binnenlands houtverbruik per hoofd wel mocht toenemen) een extra aanplantaktiviteit noodzakelijk zal
zijn.
6. De Minister geeft, waarschijnlijk gebaseerd op
het aangekondigde Meerjarenplan voor de Bosbouw, een verdeling naar groepen houtsoorten
Hij zegt dat gestreefd wordt naar de volgende produktsamenstelling: 20% hard loofhout, 30% zacht
loofhout, 50% naaldhout.
7. De Minister kondigt maatregelen aan op het gebied van: Bevordering van samenwerking, coördinatie en overleg tussen bij bos en hout betrokken
instanties; onderzoek; het wegnemen van belemmeringen; planning. Met die planning zullen eventuele toekomstige knelpunten tijdiger worden opgespoord waardoor op tijd gereageerd kan worden. In dat verband acht hij een houtstroomana-.
Iyse van groot belang. Hij heeft de Stichting Bos
en Hout gevraagd een vooronderzoek naar de mogelijkheden daarvan in te stellen.
8. Van groot belang is het feit dat de Minister in prinUitbreiding van de wegbeplantingen zal veel hout moeten leveren,

cipe de aanbeveling van de Stichting Bos en Hout
heeft overgenomen om een Meerjarenplan voor
de Houtvoorziening in te stellen Ook dat acht hij
nodig voor een goede planning van een houtvoorzieningsbeleid, al zegt hij er bij dat hij wel wil dat
alle bij bos en hout betrokken partijen zich hier
achter zetten. Onder dezelfde voorwaarde spreekt
hij zich uit voor een "voortrollend" Tienjarenplan
voor de Houtproduktie. Ook dat is van belang. Immers alleen zo kan men een goede indruk krijgen
van wat in de komende jaren aan hout in Nederland, zeker in het staatsbos maar hopelijk ook in
partikuliere bossen, zal worden geproduceerd.
Kennis daarvan is erg belangrijk voor elk bedrijf
dat Nederlands hout verwerkt of wil gaan verwerken.
9. De Minister wijst op de noodzaak dat het bedrijfsleven samen en gecoördineerd met de overheid
optreedt ter realisering van zijn ambitieuze plan.
Hij vraagt het bedrijfsleven dan ook hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.
Er zullen weinig landen in West-Europa en wellicht
ook daarbuiten zijn waar een Minister van Economische Zaken met een dusdanig complex van beleidsvoornemens met betrekking tot de toekomst van de
houtvoorziening bij het parlement komt. Het bedrijfsleven moet beseffen dat hiermee een zeer grote stap
vooruit is gezet. De Minister heeft zich in sterke mate
geëngageerd met de problematiek van de houtvoorziening van Nederland, een problematiek waarmee
de belangen van bosbouw, houthandel en houtindustrie ten nauwste zijn gekoppeld
Hopelijk zal de Tweede Kamer bij de discussies over
de brief zich in grote lijnen achter de Minister scharen. Het is aan het bedrijfsleven om de uitgestoken
hand van de Minister aan te nemen en, samen met
de overheid, te werken aan het realiseren van zijn beleidsvoornemens. Het moet dan ook snel positief
reageren.

De nota van de Europese Commissie*
In zijn hiervoor besproken brief heeft de Minister van
Economische Zaken gesteld: "Bij de bestaande, zeer
forse invoerbehoefte van de Europese Gemeenschap zijn plannen op tenminste Europese schaal
noodzakelijk om de voorziening met hout en houtprodukten van de Gemeenschap te verhogen. Helaas is
er tot dusverre maar weinig vooruitgang bij het opstellen van een EG-bosbouwbeleid." Dat is een constatering die hout snijdt. Op welke fronten Europese
integratie dan ook voortgang moge boeken, tot dusverre was hetgeen bij bos en hout werd bereikt minimaal.

* CommiSSie van de EG - Programma van communautaire maatregelen voor
de houtsektor Voorstel voor een resolutie van de Raad. Com. (83)222, Brussel. 3 Juni 1983

Snelgroeiende populieren zullen een belangrijke rol bij de bosuitbreiding
spelen.

Misschien kan nieuwe hoop worden ontleend aan
een nota die de Europese Commissie in het begin
van mei aan de Raad van Ministers van de Europese
Gemeenschap heeft gezonden over de houteconomie in de EG, d.w.z. over de aktiviteiten van houtproduktie tot en met de fabrikage van eindprodukten. De
Commissie heeft aan de Raad verder een conceptbesluit voorgelegd met betrekking tot een houtstrategie van de EG. Tenslotte heeft de Europese Commissie besloten een Raadgevend Comité voor de
Houteconomie in de EG in te stellen.
Wat is het uitgangspunt van deze nota?
De Europese Gemeenschap vormt een zeer belangrijke afzetmarkt voor houtprodukten; zij is na de USA
de grootste verbruiker van houtprodukten in de wereld (238 miljoen kubieke meter rondhoutequivalenten). Zij heeft een redelijk omvangrijk bosareaal maar
de ho'utproduktie is veel te gering. De houtindustrie
kent enkele zeer zwakke plekken, zoals zijn concurrentie-positie en de ongunstige ontwikkeling van produktie, toegevoegde waarde en investeringen.
De ontoereikende voorziening met de primaire
grondstof hout vraagt een zekere coördinatie tussen
het beleid ten aanzien van bos en houtindustrie.
Een aktieprogramma is in dit verband nodig, een programma dat op langere termijn speelt omdat juist bij
hout sprake is van een zeer lange produktieduur.
Het gevaar bestaat dat aan het eind van deze eeuw
de wereldhoutbehoefte moeilijker te dekken valt. De
Europese Commissie wijst op het feit dat de industriële ontwikkeling in Scandinavië nu al wordt afgeremd door een tekort aan hout. Zelfs bij het aanhou-
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den van de huidige recessie zal het wereldwijd
schaarser worden van hout slechts weinig naar de
toekomst verschoven worden.
Nog een argument om tot een EG-houtstrategie te
komen is het feit dat de huidige omstandigheden bij
de grondstofvoorziening in het algemeen een handicap betekenen voor de industrie in de Europese Gemeenschap. Concurrenten beschikken niet alleen
over meer en makkelijker te exploiteren natuurlijke
hulpbronnen maar worden bovendien door hun overheden aktief gesteund.
In haar nota aan de Raad van Ministers geeft de Europese Commissie een uitgebreid overzicht van de
ontwikkeling van de hout-, de meubel- ende papierindustrie in de EG en de huidige situatie, metvele gegevens over struktuur, grondstoffengebruik, produktie, omzet en werkgelegenheid. Wij zullen in een volgend Bos en Hout Bericht hieraan meer aandacht
besteden.
In een hoofdstuk over de import van hout en houtprodukten concludeert de Europese Commissie dat de
toename daarvan niet dramatisch is als men haar,
uitgedrukt in waarde, in haar totaliteit ziet Het deficit
was in 1974 en 1975 al heel hoog; het is gelijkmatig
verder gestegen en had in 1980 een niveau bereikt
van 32 miljard gulden. De Commissie wijst er echter
op dat zich achter deze globale ontwikkeling zeer ongunstige verschuivingen voordoen Er worden namelijk in toenemende mate produkten geïmporteerd in
een verdere bewerkingsfase, met andere woorden
produkten waarvoor een stuk werkgelegenheid elders is gecreëerd en hier verloren gegaan.
In het concept-besluit dat de Europese Commissie
aan de Raad van Ministers heeft voorgelegd wordt
een hout-strategie ontwikkeld. Als uitganspunt geldt
onder meer dat de concurrentie-positie van de houten papierindustrie in de EG op de wereldmarkt moet
worden verbeterd. Daarvoor zijn impulsen van overheidszijde nodig en de EG moet daartoe stimuleren
De volgende doelen worden in dit verband onder
meer genoemd:
a. Blijvende verhoging van de houtproduktie teneinde tot een voldoende houtvoorziening te komen.
b. Een meer rationeel gebruik van hout bij de industriële verwerking.
c Strukturele verbetering van een aantal bedrijfstakken, onder meer door optimalisering van de bedrijfsgrootte. In dit verband wordt grote urgentie
verleend aan de strukturele versterking van de
zaagindustrie omdat deze ook voor andere bedrijfstakken van groot belang is.

In een bijlage bij deze doelstellingen worden richtlijnen voor een aantal mogelijke communautaire aktiviteiten voorgesteld Daarbij wordt vooral de aandacht aan de grondstofproduktie en aan de zaagindustrie besteed.
De beslissing van de Europese Commissie om zich
bij haar houtsektor-beleid te doen bijstaan door een
Raadgevend Comité lijkt ons een uitstekend initiatief
omdat dit de Commissie wellicht kan stimuleren tot
een meer concreet beleidsprogramma Overigens
gebiedt de eerlijkheid wel te erkennen dat de Europese Commissie op het gebied van de bosbouw in het
verleden bij herhaling initiatieven heeft ontWikkeld,
maar dat de Raad van Ministers, die uiteindelijk de
politiek van de EG een gezicht moet geven, door onderlinge verdeeldheid nooit tot realisering van een
bosbouw- en houtprogramma op communautairvlak
is gekomen.
Het Raadgevend Comité bestaat Uit 27 leden waarvan er 8 worden aangewezen door de boseigenaren
en de bosbouw, 8 door de houtindustrie en de
papierindustrie, 4 door de houthandel terwijl de
Raad verder nog bestaat uit 7 in het bijzonder gekwalificeerde personen die op basis van deskundigheid
worden aangetrokken

Financieringsbeleid
In het kadervan een houtstrategie zijn een opvoering
van de houtproduktie en het scheppen van een
krachtige houtverwerkende industrie een absolute
noodzaak. Dit vraagt een financieringsbeleid.
Indien de algemene middelen van de overheid daartoe niet voldoende zijn zal moeten worden gezocht
naar andere systemen. Er zijn daarvoor verschillende
mogelijkheden. Deze moeten worden uitgewerkt en
onderwerp van politieke discussie worden. Tot dusverre echter draait men, nationaal en communautair,
als een kat om deze hete brij heen. Dat is onder meer
fnuikend voor de bosuitbreiding omdat daarbij de
houtproduktie moet concurreren met een zwaar gesubsidieerde landbouw.
Maar zonder de politieke wil om een oplossing voor
de financiering te vinden en zonder een in dit opzicht
eensgezind optreden van het bij bos en hout betrokken bedrijfsleven komt een doeltreffende financiering er niet In de politieke oplossing van hetfinancierings-probleem ligt de sleutel voor een voldoende
toekomstige houtvoorziening van Nederland en van
heel West-Europa.
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