
STICHTING BOS EN HOUT 1987, nr. 7

BOS E N HOU T B E R C H T E N

NAAR EEN HOUTSTRATEGIE
Bosbouw, handel Nederlands hout, verwerking daarvan,

invoer van rondhout en houtprodukten, verwerking van die
import, het zijn verschillende belangen die niet altijd

schouder aan schouder marcheren of, als ze dat al doen,
nogal eens uit de pas lopen.

Toch horen al deze aspekten van de bedrijfskolom hout in
één kader thuis: De voorziening van ons land met hout en

houtprodukten. Dit is een nationaal belang. Dat is ook door
onze overheid erkend, zoals duidelijk bleek uit een brief

van de minister van Economische Zaken van mei 1983 aan
de Tweede Kamer. Het was een brief die handelt over onze

toekomstige houtvoorziening, een brief die de aanzet gaf
tot een mogelijk integrale aanpak van onze

houtvoorziening. Die houtvoorziening vraagt een
houtstrategie.

Daarover gaat dit Bos en Hout Bericht.

Wat is houtstrategie?

Een strategie is een plan dat aangeeft
hoe vanuit een bepaalde, gegeven situa
tie de uiteindelijke doelen die men zich
heeft gesteld, kunnen worden bereikt.
Daarbij gaat het om grootschalige zaken.
Een strategie moet steeds worden aan
gepast aan veranderde omstandigheden.

Een houtstrategie baseert zich dus op een
zo goed mogelijk inzicht in de situatie
waarin houtproduktie, houtvoorziening en
houtverwerking zich nu bevinden.

Een houtstrategie richt zich op een goed
omschr8'/en situatie die men op deze ter
reinen voor de verdere toekomst nodig
acht.
De houtstrategie zelf geeft vervolgens
"planmatig" de wegen en de middelen
aan hoe vanuit het vertrekpunt, de hui
dige situatie, het toekomstige doel wordt
bereikt.
Het doel van een nationale houtstrategie
is samen te vatten als: Een optimale voor
ziening van ons land met hout en hout
produkten en daarbij een maximale inzet
van het Nederlandse bedrijfsleven.

Waarom een houtstrategie?

In steeds meer landen en ook in de Euro
pese Gemeenschap als geheel praat men
over een houtstrategie. Daarbij neemt
veelal de overheid het voortouw maar
moet het bedrijfsleven vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid intensief meedenken
en meeontwerpen. Zo'n strategie is te
meer nodig naarmate grondstoffen- en
produktenmarkten moeilijker en onover
zichtelijker worden en ze voor de toe
komst meer vraagtekens gaan opleveren,
en naarmate politieke invloeden een gro
tere rol spelen.
Dit nu is.bij hout het geval. Toenemend
berichten over regionale schaarste aan
de grondstof hout, toenemende integratie
van de hout- en houtproduktenverwerking
in exportlanden, toenemende overheids
invloed op de houtproduktie, toenemende
protectie, maar ook snel toenemende
mogelijkheden tot rationalisatie van het
houtgebruik, inzet van meer houtsoorten
en andere houtsortimenten en een snel
toenemende toepassing van nieuwe tech
nieken. Elk land zal moeten proberen op
al deze ontwikkelingen in te spelen, en
wel zo dat een optimale voorziening van
zijn samenleving met hout en houtproduk
ten, ook in de verdere toekomst, verze
kerd blijft.

Nederland is een houtarm land als we
naar de oogst van het rondhout kijken,
maar het is desondanks een "houtland"
als we kijken naa'r wat hier aan hout en
halffabrikaten wordt ingevoerd en verder
verwerkt. Per hoofd van de bevolking ge
rekend is Nederland de grootste netto-im
porteur van hout en houtprodukten ter
wereld. We zijn dus uiterst afhankelijk
van het buitenland, van houtrijke landen
waar vaak een krachtige houtindustrie die
politiek veel steun ontvangt. Maar juist die
afhankelijkheid maakt dat Nederland er
alert op moet zijn "bij te blijven", zowel
wat de grondstoffenvoorziening als wat
omvang en kwaliteit van de betrokken
handel en industrie betreft. Dat geldt trou
wens voor meer landen in West-Europa.
In EG-verband heeft men dat belang in
gezien, althans wat de Europese Commis
sie betreft. Deze heeft enige jaren gele
den voor hèt totaal van de Gemeenschap
een houtstrategie, zij het zeer globaal, op
papier gezet.

Ook voor Nederland is een houtstrategie
van groot belang. Ons land kan geen ge-

Per hoofd van de bevolking gerekend
Is N d rland de grootste netto-impor
teur van hout en houtprodukten in de
wereld.
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motie Braams-Yan der Linden aannam
die in feite op een begin van een hout
strategie aandrong. De toenmalige minis
ter van Economische Zaken, Van Aar
denne, reageerde zeer positief. In mei
1983 deed hij de Kamer een brief toeko
men waarin hij concrete mededelingen
deed over een houtvoorzieningspro
gramma. Dat was een heel goede zaak.
De overheid zal in een houtstrategie im
mers een leidende rol moeten spelen, zo
wel gezien het grote maatschappelijk be
lang van een goede voorziening van ons
land met hout en houtprodukten als ook
gezien de lange termijn waarop bij hout
moet worden gedacht, een termijn die in
het algemeen ver buiten het gezichtsveld
van handel en industrie valt. Maar toch
moet ook het bedrijfsleven het belang van
een goede houtstrategie inzien en vanaf
het begin bij de opzet van zo'n strategie
moeten meedenken en meewerken. Het

. gaat immers om kwesties die voor dat
bedrijfsleven van essentiële betekenis zijn,
kwesties als: Waar staan we nu, wat is
onze concurrentiepositie; waar liggen de
knelpunten die de ontwikkeling van de
houtsektor negatief dreigen te beïnvloe
den; hoe ruim je die in samenwerking tus
sen overheid en bedrijfsleven zo snel en
doelmatig mogelijk op; waar moeten we
met onze houtproduktie, houthandel en
industrie heen om ze optimaal te laten
functioneren ten behoeve van onze sa
menleving.

Het vertrekpunt van een houtstrategie

Een strategie, per definitie toekomstge
richt, staat of valt met een heel duidelijk
beeld van de situatie waarin men zich be
vindt. Die situatie moet derhalve voortdu
rend worden geïnventariseerd, geanaly
seerd en gewaardeerd. Daarbij kan deels
gebruik worden gemaakt van bestaande
onderzoeksprojekten. Het EG-beleid moet
nadrukkelijk bij het onderzoek worden
betrokken.
Onderscheid kan in dit verband worden
gemaakt tussen:

1. De bedrijfskolom hout in Nederland
Het gaat om de volgende elementen.

Algemeen:
- De betekenis van de bedrijfskolom hout

in Nederland
Per bedrijfstak in de bos- en houtsektor:
- Struktuur
- Economische aspekten
- De technische stand van zaken
- Management

Organisatie
Onderzoek

- Interne en externe voorlichting (incl.
opleiding)

- Public relations/public affairs
- Relatie overheid-bedrijfsleven
Hierover het volgende:

1.1. De betekenis van de bedrijfskolom
hout
Hier gaat het om de positie en de rol van
bosbouw, houthandel, houtverwerkende
industrie en papierindustrie in Nederland.
Tot dit onderwerp behoort ook de poli
tieke aandacht die, zowel nationaal als in
EG-verband, aan elk van de bedrijfstak
ken en aan het totaal van de bos- en
houtsektor wordt besteed.
1.2. De struktuur van bedrijfstakken
Yan belang voor de volgende punten
1.3-1.6. Het gaat vooral om statistische
gegevens over de opbouw van de be
drijfstak: Aantal bedrijven, omzet en aan
tal werknemers in het totaal en verdeeld
over groepen bedrijven, geïnvesteerd ver
mogen, etcetera.
1.3. Economische aspekten
Een zeer complexe rubriek, die zowel
macro- als meso- en micro-economische
facetten omvat. Aan de orde komen za
ken als ontwikkeling tot dusverre van pro
duktie, omzet, investeringen en werkgele
genheid, invoer en uitvoer, nationale en
internationale concurrentiepositie (ook
met betrekking tot vervangende materia
len), positie op de grondstoffenmarkt, ont
wikkeling van de grondstof- en produkt
prijzen. Yoor de bosbouw geldt de con
currentiepositie van houtproduktie ten op
zichte van de natuurbescherming en re
kreatie. Een nauwe relatie dient te
worden gelegd met het houtstroomonder
zoek.
1.4. De technische stand van zaken
Dit punt is moeilijk te behandelen zonder
een vergelijking met hetgeen mogelijk is
een wellicht elders al wordt toegepast,
dus zonder een blik in de toekomst te
werpen. Onder deze rubriek vallen uit
eenlopende kwesties. Ook voor dit punt
geldt dat tevoren goed moet worden vast
gelegd wat wel en wat niet in verband
met een houtstrategie van belang is.
1.5. Management
Het is duidelijk dat de toekomst van een
bedrijfstak en van allen die daar direkt of
indirekt van afhankelijk zijn, mede be
paald wordt door de aard en de kwaliteit
van het management.
1.6. Organisatie
Gedoeld wordt op organisatie, samenstel
ling, taakstelling, funktioneren.
1.7. Onderzoek
Wie doet marktonderzoek, wie technolo
gisch onderzoek en op welk vlak? Aan
dacht van overheid en bedrijfsleven voor
zowel economisch als technisch onder-

zoek is van groot belang. Coördinatie is
noodzakelijk, nationaal en internationaal.
Een overzicht is nodig van kosten van on
derzoek en de financiering daarvan. Een
belangrijke vraag is: In hoeverre is het
onderzoek gericht op ontwikkelingen en
behoeften op lange termijn?
1.8. Interne voorlichting: Organisatie en
kwaliteit van de voorlichting binnen de
bedrijfstak over technische en economi
sche ontwikkelingen, mede in verband
met onderzoeksresultaten hier en elders.
Externe voorlichting: Organisatie en kwa
liteit van de voorlichting over de bedrijfs
tak zelf, over het produktenpakket, over
de betekenis van het produkt, over zijn
toepassingsmogelijkheden.
1.9. Public relations
In hoeverre is bij het bedrijfsleven, ge
splitst naar bedrijfstakken, sprake van
goed ontwikkelde public relations en pu
blic affairs? Wat wordt er door wie aan
gedaan, hoe en met welk effect?
1.10. Relatie overheid-bedrijfsleven
Aan de orde is hier een analyse van deze
relatie, per bedrijfstak. Het gaat om de
aard van de kontakten en hun doelmatig
heid; om onderwerpen die aan de orde
komen; om begrip bij het bedrijfsleven
voor de noodzaak van een goed kontakt;
om wensen die in dat verband leven zo
wel bij overheid als bedrijfsleven.

2. De beschikbaarheid van hout in Ne
derland en elders
In de al eerder genoemde brief over
houtproduktie en houtvoorziening die de
minister van Economische Zaken in mei
1983 aan de Tweede Kamer heeft gericht,
komt tot uiting
a. dat een goede houtvoorziening een
nationaal belang is dat meer in het ge
ding is naarmate hout in de wereld
schaarser wordt,
b. dat een houtvoorzieningsbeleid en een
houtproduktiebeleid nauw gekoppeld
dienen te zijn. De houtproducenten, dus
de bosbouw, bepalen namelijk in sterke
mate de beschikbaarheid van hout.
In de in het Meerjarenplan Bosbouw ge
publiceerde beleidsbeslissingen van de
regering is dit deels nader uitgewerkt,
namelijk ten aanzien van het voor het
Nederlandse bos te voeren houtproduk
tiebeleid.
Daarnaast echter zal voor Nederland de
invoer van hout en houtprodukten steeds
een belangrijke rol blijven spelen. Zoals
bekend is Nederland nu voor meer dan
90% van zijn voorziening met hout en
houtprodukten aangewezen op invoer,
dus op de produktie elders. Daarom is
een permanent goed inzicht in ontwikke
lingen op de wereldhoutmarkt voor de
houtvoorziening van ons land van funda-
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menteel belang, zeker een goed inzicht in
de ontwikkelingen op het gebied van bos
en hout in de exportgebieden en in "con
currerende" importgebieden. Onderzoek
daarnaar is onmisbaar om geïnformeerd
te ziin over huidige en te verwachten ont
wikkelingen op de internationale hout
markt, voor het analyseren van de daaruit
voortvloeiende gevolgen voor Nederland
en voor het adviseren over in dat verband
te nemen maatregelen, zowel door de
overheid als door de verschillende bij bos
en hout betrokken bedrijfstakken. Die
ontwikkelingen worden sterk bepaald
door politiek en beleid. Inzicht in wat zich
daar afspeelt is al evenzeer noodzakelijk.
Permanente oriëntatie is nodig, zowel ten
behoeve van Nederland als de EG. Het
gaat om onder meer de volgende terrei
nen (in willekeurige volgorde); deze ter
reinen zijn grotendeels al sinds jaren bij
de Stichting Bos en Hout in onderzoek
(Zie "De Beschikbaarheid van Hout", 2e
druk, 1986, SBH Wageningen).
- Belangrijke ontwikkelingen in bosbouw,

handel en industrie die van structurele

Ook het bedrijfsleven moet bij de
opzet van een houtstrategie meeden
ken en meewerken.

betekenis ziin voor de internationale
houtmarkt.

- Ontwikkeling van de houtoogst.
- Ontwikkeling van het eigen houtver-

bruik.
- Ontwikkeling van de houtvoorraad.
- Omvang en aard van herbebossing en

nieuwe beplantingen.
- De relatie overheid-bedrijfsleven.
- Integratie-processen.
- Beschermende maatregelen.
- Andere steun aan het bedrijfsleven.
- Onderzoek en voorlichting; kwaliteit en

organisatie.
- Bestaan van een houtstrategie of voor

stellen daartoe. Zo ia, waaruit be
staand.

3. Het verloop van de houtstroom in
Nederland
Van de naar schatting ongeveer 14 mil
joen m3 rondhoutequivalenten die in de
vorm van vele houtprodukten jaarlijks
door Nederland worden verbruikt, kan op
dit moment slechts summier worden aan
gegeven wat de herkomst, de bestemming
en de samenstelling is. Een houtstroomon
derzoek is dan ook een belangrijke basis
voor zowel het door de overheid als het
door het bedrijfsleven te voeren beleid

ten aanzien van de grondstof hout en de
daaruit vervaardigde produkten.
Dit is een samenvattende conclusie van
een voorstudie die enige jaren geleden
door de Stichting Bos en Hout in opdracht
van het Ministerie van Economische Za
ken is uitgevoerd en die heeft geresul
teerd in de ontwikkeling van een metho
diek voor een permanent uit te voeren
houtstroomonderzoek en in een analyse
van het vereiste en aanwezige gegevens
bestand. Het onderzoek is intussen gestart
en over drie houtsoorten is een eerste pu
blikatie verschenen. Het wordt inmiddels
uitgebreid.

Het doel van een houtstrategie

In vervolg op het voorgaande moet regel
matig een kritische analyse worden
gemaakt van toekomstige ontwikkelings
mogeliikheden in Nederland van

- houtproduktie en houtoogst
- import van hout en houtprodukten
- vraag naar hout en houtprodukten
- verwerking van hout en halffabrikaten

(in de hele houtstroom)
- handelspatronen.



B o s E N H o u T B E R c H T E N

In de eer'ste plaats dient de analyse te zijn
gericht op de ontwikkeling zonder ingrij
pende veranderingen van het huidige
beleid, zowel bii overheid als bedrijfsle
ven. Vervolgens moet zii zich bezig hou
den met de nationaal-economisch gewen
ste ontwikkeling, dus met een perspektief
dat, om te worden gerealiseerd, uitdruk
kelijk maatregelen van overheid en be
drijfsleven vraagt. Het is in zekere mate
ontwikkeld in het Meerjarenplan Bosbouw
maar moet een belangrijke aanvulling
vinden in een Meeriarenplan voor de
Houtvoorziening. Daarvoor hebben wij
reeds in 1982 in de eerste druk van "De
Beschikbaarheid van Hout" gepleit. Wii
hebben toen daarover het volgende ge
zegd: " ... een Meeriarenplan voor de
Houtvoorziening, dat de doelstellingen be
helst voor het in de komende 20 jaren
met betrekking tot de grondstof hout te
voeren beleid alsmede de vaststelling van
maatregelen die in dit verband noodzake
lijk ziin. Daarbij zal het in stand houden
en, waar mogelijk, uitbreiden van de be
langriikste mate van produktieve werkge
legenheid in bos- en houtsektoren grote
aandacht moeten krijgen. Dit Meeriaren
plan dient, gezien de lange produktieduur
van hout, op de kortst mogelijke termijn
tot stand te komen. Het zal zich niet al
leen met de houtproduktie bezighouden
maar ook met de invoer van hout en
houtprodukten en met de rol van handel
en industrie in het geheel van de hout
voorziening. Het kan bouwstenen leveren
voor een actualisering van het Meeriaren
plan voor de Bosbouw van de regering,
maar zal vanuit zijn eigen invalshoek en
op grond van nieuwe gegevens complete
rend kunnen werken."

Wegen en middelen voor een

houtstrategie

Als het vertrekpunt duidelijk is en het ge
wenste doel voor ogen staat, moet wor
den vastgesteld langs welke wegen en
met behulp van welke financiële en an
dere middelen gewerkt moet worden om
het doel te bereiken. Een dergelijke plan
ning is de feitelijke strategie die echter,
nogmaals, volledig bepaald wordt door
de huidige en door de nagestreefde situa
tie.

Het spreekt vanzelf dat in een houtstrate
gie zowel de rol van de overheid als die
van het bedrijfsleven aan de orde komen.
In dit kader moet grote betekenis worden
toegekend aan het in beschouwing ne
men van de mentaliteit van "de" onderne
mer in bosbouw, houthandel en industrie
en de consequenties die dat heeft voor de
opzet en de realisering van een houtstra
tegie. Dit psychologische aspekt is bij elke
strategie van veel groter belang dan in
het algemeen wordt onderkend.

Opstelling en uitvoering van een

houtstrategie in Nederland

1. Een houtstrategie is een zaak van
overheid en bedrijfsleven samen maar om
al eerder genoemde redenen moet ons
inziens de overheid daarbij een leidende
rol spelen. Men zou zich kunnen voorstel
len dat de betrokken ministers een Comité
instellen, samengesteld uit vertegenwoor
digers van overheid, bosbouw, handel en
industrie, die een concept-houtstrategie
ontwikkelen welke vervolgens met het
standpunt van de betrokken ministers on
derwerp van discussies op politiek vlak
uitmaakt. Dit zou geheel in de lijn van de
motie Braams-Van der Linden van 1980
zijn.

2. Vier pijlers voor een houtstrategie zijn
reeds in ontwikkeling:
- Onderzoek naar de beschikbaarheid
van hout in de wereld, inclusief de facto
ren die deze beïnvloeden.
- Onderzoek naar de houtstroom in
Nederland, van bos of haven tot eindver
bruiker incl. de veranderingen die daarin
optreden.
- Het houtproduktiebeleid zoals dat is
ontwikkeld in het Meerjarenplan Bos
bouw, waarbij wel van belang is te weten
in hoeverre dit wordt gerealiseerd, een
aspect dat voortdurend onderzoek vraagt.
- Structuuronderzoeken of bedrijfstak
verkenningen bij een aantal branches
(deels verouderd).
Een belangrijke pijler is, zoals al gezegd,
nog afwezig, namelijk een Meerjarenplan
voor de Houtvoorziening. Alleen het as
pect "Nederlands hout" is geschetst, na
melijk in het Meerjarenplan Bosbouw.

Een andere piiler is slechts ten dele aan
wezig, en wel een bosstatistiek die uitsluit
sel moet geven over de toekomstige pro
duktiemogelijkheden van het Nederlandse
bos. De laatste voor zo'n statistiek nood
zakelijke bosinventarisatie dateert van de
periode 1981-1983, maar de resultaten
daarvan ziin nog maar voor een klein
deel bekend. Bovendien: Een bosstatistiek
moet zoveel mogelijk up-to-date worden
gehouden. Daaraan ontbreekt het nog te
veel.

Laten we hopen dat snel voortgang wordt
gemaakt met een beleid dat de minister
van Economische Zaken in ziin brief aan
de Tweede Kamer van mei 1983 op de
rails heeft gezet, dat voor een deel verder
vorm heeft gekregen in het Meerjaren
plan Bosbouw van de regering maar dat
nu op verdere afwerking wacht.

Ir. H. A. van der Meiden

Stichting
Bos en Hout
Bosrandweg 5,
postbus 253
6700 AG Wageningen
Tel. 08370-10121


