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STICHTING BOS EN HOUT
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CONTROVERSES ROND HET
TROPENBOS
Eén belang maar verschillen
in strategie
De discussie rond tropisch bos en tropisch hout is de laatste
tijd aardig toegespitst. Er zijn akties aangekondigd, er zijn
voorstellen gedaan, en dat allemaal met hetzelfde doel:
Behoud van het tropische regenbos. Maar de middelen om
dat doel te bereiken lopen sterk uiteen. En daar ontstaat de
discussie. De Stichting Bos en Hout wordt van vele kanten
om haar mening gevraagd. Wij maken in dit Bos en Hout
Bericht ons standpunt duidelijk.

Waarom gaat het?

Het is niet voor het eerst dat een discussie
plaatsvindt rond het verdwijnen van het
tropische bos, een verdwijnen met 10 tot
15 miljoen hectare per jaar. Het overgrote
deel daarvan wordt opgeofferd aan
andere, economisch meer aantrekkelijke
bestemmingen van de grond, waarbij de
voedselproduktie een grote rol speelt.
Sinds vele jaren is dit probleem, het
verdwijnen van tropenbos, onderwerp van
bezorgdheid en ook ergernis, van woord

en wederwoord, van roep om akties en
politieke maatregelen. De discussie wordt
gekenmerkt door zeer begrijpelijke
emoties maar helaas vaak ook door te
weinig inbreng van harde feiten.
Het opvallende is dat het bij alle betrokkenen, ook al verschillen ze soms hemelsbreed in hun mening over de te volgen
strategie, uiteindelijk toch om hetzelfde
gaat, namelijk behoud van het tropenbos
en daarmee van zijn ecologische en
economische betekenis. De discussie spitst
zich vooral toe op twee essentiële en
oeroude funkties van dat bos.

In de eerste plaats de houtoogst. Het bos
is een natuurlijk gegeven waar de mensheid op vele wijzen gebruik van maakt:
Produktie van vlees, groente, medicijnen,
bouwhout, gereedschappen, brandstof en
de handel in deze produkten. Enkele van
die eerste handelsprodukten waren
brandhout en daarnaast constructiehout.
De mens heeft in zijn bestaan waarschijnliik van geen enkel produkt meer ton/kilometers getransporteerd dan van hout! Wil
de economische funktie van het bos
gehandhaafd blijven, juist ook op langere
termijn, wil het tropen bos zijn riik geschakeerde produktie van hout blijven voortzetten, dan is de eerste voorwaarde dat
dit bos in al zijn gevarieerdheid blijft
bestaan.
In de tweede plaats de ecologie, een tak
van wetenschap die vooral in de laatste
decennia veel gedaan heeft om de
mensen ervan bewust te maken dat het
voortbestaan van essentiële natuurwaarden en daarbij van uiterst gecompliceerde kringlopen van organismen de
grootst mogelijke aandacht vragen.
Vanuit deze optiek maakt men zich
ernstig zorgen over het voortbestaan van
het tropische bos. Het bos is een functioneel evenwicht van zeer verschillende
organismen die op hun beurt invloed
hebben op klimaat, bodem, voortbestaan
van soorten, in stand blijven van genen reserves, kortom op veel wat voor ons allen
van belang is. Wil dit evenwicht zoveel
mogelijk gehandhaafd blijven dan moeten
verstoringen worden weggenomen dan
wel bijgestuurd. Het bos moet in al zijn
variatie blijven bestaan. Hier is dus een
duidelijk gemeenschappelijk belang: Het
bos moet blijven bestaan!

Wat bedreigt het bestaan van het bos?

Het bestaan van een bos wordt steeds
bedreigd door natuurrampen; dat is een
natuurlijke situatie. Meestal herstellen
dergelijke verstoringen van evenwichten
in het bos zich langs natuurlijke weg. Pas
structureel bedreigend voor het voortbestaan van het bos is het onomkeerbaar
uit de hand lopen van ontwikkelingen bij
bepaalde invloeden op het bosmilieu.
Zoals vele andere organismen maakt ook
de mens van nature deel uit van dat
bosmilieu. Maar ook hij kan door specifieke omstandigheden van een onschuldige deelnemer in een sterk bedreigende
plaag veranderen. Dat gebeurt als de
bevolkingsdruk zo toeneemt dat de mens
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niet langer in staat is zich voldoende
binnen bestaande evenwichten in de
natuur te voeden en hij zijn ingreep in het
bos extreem gaat vergroten. Dat gebeurt
dan in de vorm van ontginning ten
behoeve van landbouwgrond en ten
behoeve van brandstof. Als afgeleide
daarvan tracht hij zijn bestaanszekerheid
te vergroten doOI" handel in hout en zelf
geproduceerde landbouwprodukten.

Feiten over tropisch hout
Houthandel is een oeroud beroep, ook
internationale houthandel. Die handel is
essentieel voor de voorziening van de
mens met hout, een grondstof die in reusachtige hoeveelheden voor de fabricage
van talrijke, waaronder heel belangrijke
produkten wordt ingezet. Onze samenleving is ondenkbaar zonder houtprodukten. Daarom is het voor haar essentieel dat blijvend voldoende hout beschikbaar is.

,

De ontwikkelingslanden zijn een
bescheiden maar zeker niet onbelangrijke
bron van hout en houtprodukten voor de
andere landen in de wereld, waarbij het
vooral gaat om tropisch hout. Zij leveren
ongeveer 15% van de totale export van
zaaghout, gezaagd hout, fineer en triplex
naar die andere landen. Het is echter een
illusie te menen dat dit altijd zo zal
blijven. In de komende decennia zal de
nu al overduidelijke tl-end toenemen dot
de ontwikkelingslanden steeds meer hout
en dan primair hun eigen hout nodi~J
zullen hebben, naast het zeer vele brcmd,
hout dat ze al gebruiken. Ze hebben
namelijk een enorme achtel'stond in hel
verbruik van hout voor andere doeleinden, essentieel voor welvaart en
welzijn, zoals bouwhout en papier. Van
dit hout gebruiken ze nu slechts 80 m 3 per
1000 inwoners tegenover de industrielanden meer dan 1000 m 3, en dat is een
gevolg van hun zeer geringe welvaart. AI
een bescheiden welvaartstoename zal,
door de reusachtige aantallen mensen
waarom het gaat, grote hoeveelheden
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1. De totale jaarlijkse oogst van hardhoutstammen (zaag- en fineel-hout) in de
tropische landen is rond 150 miljoen In 3
per jaar. De totale houtoogst in de
betrokken landen is echter het lielwou
dige! De export van tropisch houl, zowel
zaag- en fineerhout ols dooIuil vel VOCI!
digde halffobrikulen, wos in dn
1985-1987 rond 59 Ifliljoen mi
uitgedrukl in dourvool
hoeveelheden IClndhoul
quivolenten, o!qekort I
407<, von de
2. De lolule
bluloinvc)cH
von Ilopisch houlomvol 1,77 miljoen 11I'
I,e. [)oorvcm best oot bijno de helfl uil
Iflercmli, Ongeveel' 25% wOldl weel
uitgevoerd, dus hier niet verbruikt. [le
invoer von ruwe stammen, rond hou I, is
uiterst beperkt, slechts 7% vun hel tolclol;
de I-est bestoot overwegend uil gezooqcl
hout. Deze situatie is heel onders dcm die
in bijvool-beeld Jopan, waar 80'% von dc,
invoer van tropisch hout uit rondhoul
bestaat en Frankrijk waar dol voor ruin]
50% het geval is. Veel van de loeqe
voegde waarde van de houtverwerkinq
en de daaraan gekoppelde werkgelegen
heid blijft dus in de landen die aan
Nederland produkten van tropisch hout
leveren.

Triplex

x 1000 m'
Totaal
- Meranti
- Merbau
- Azobé
- Okoumé
- Andere

130.6
0.5
77.3
20.2
32.6

683.4
449.6
59.2
24.8
0.1
149.7

15.1

') Voorzover uit tropische landen ingevoerd.
21 Uitgedrukt in benodigde hoeveelheden rondhout (Le.)
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hout vragen. Nu echter is nog hout voor
export beschikbaar; zolang dat zo is,
betekent dat deviezen en dus op zich een
aanzet tot wat meer welvaart.
Nu eerst wat feiten aan de hand van
cijfers die zijn verzameld in de tabellen
t/m 5 (bronnen CBS, Eurostat, FAO en
UCBT). Ze zijn niet volledig, dat zou in het
kader van dit Bos en Hout Bericht te ver
voeren, maar ze geven wel een representatief beeld. Van het produkt triplex is
vaak niet uit te maken in hoeverre dit uit
tropisch hout bestaat, ook als het wordt
ingevoerd uit niet-tropische landen. We
hebben ons daarom in de tabellen
beperkt tot de invoer van triplex uit
ontwikkelingslanden.
Op grond van de cijfers in de tabellen en
andere gegevens kunnen we de volgende
conclusies trekken.

Tabel 1 Jaarlijkse bruto-invoer van tropisch hardhout in
Nederland. Gemiddeld voor 1985 tlm 1988
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5. Bij cle uilvoel- von tl'Opisch hout in de
welelcl (Iobel 4 en 5) spelen slechts
unkcde londen een werkelijk grote rol.
VOOIOp ~;\ool Moleisië (48%), dan volgt,
op ohlond, Indonesië (26%). Eigenlijk
deze percentoges hoger, want
'"'',i'',"''''''' is, zoals al eerder vermeld,
enn
van Maleisisch en Indono,;isch houl. Zo bezien komen resp. 50%
en 29"/" oorspronkelijk uit die twee
101Hlcm.
6. Lolijn,;-Amel-ikaanse landen voeren
,;Iechls heel weinig van hun produktie van
Ilopi'ich hout uit en dan vooral in
bewelkle vorm. Zuid-Oost Azië en Afrikoonse londen echter exporteren een
hooq percentage, als vooral onbewerkt
houl (Afriko) of vrijwel uitsluitend in
bewcnkte vorm (Indonesië). Zie tabel 5.
'7. [en heel groot deel van de totale
export van tropisch hout in enigerlei vorm
qoot naar ontwikkelingslanden (45%),
vooml in Oost-Azië. Een tweede grote
ufnemer is Japan (29%). De EG speelt in
dil opzicht, mondiaal gezien, een minder
qlole rol (ruim 20%) maar is wel een
qlote ofnemer van Afrikaans hout.

9"l!,,?~,1,,[~,gS}J~g,~!~~ Fineer
x 1000 m'

Triplex ')

Totaal')
x 1000 m' Le.

130.6

GB34

15.1

162.5

1770

Azië
- Maleisië
- Indonesië
- Singapore

2.2
0.3
0.1

sno.o
453.7

52
4.B

B6.2
42.1

0.1

157.5
7.3
72.3
39.8

1450
850
320
170

Afrika
- Kameroen
- Gabon

108.2
66.8
18.4

44.5
15.5

4,8
0.1

0.4

200
100
20

8.8
8.3

7.0
38.5

0.2
2.5

3.3
?

40
?

Totaal

Lat. Amerika

E.G

'I en '): zie tabel 1,
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3. Het tropische hout dat in Nederland
wordt ingevoerd komt voor 82% uit ZuidOost Azië, vooral uit Maleisië, in veel
mindere mate uit Indonesië en Singapore.
Dat laatste land vormt een apart verhaal.
Het is zelf geen producent van tropisch
hout, maar een typisch doorvoerland. Wat
wij en anderen uit Singapore invoeren,
heeft als oorsprong Indonesië en
Maleisië, respectievelijk rond 55% en
45%.
4. De EG als geheel importeert ruim 12
miljoen m3 r.e. tropisch hout (tabel 3),
waarvan 53% uit Zuid-Oost Azië en 39%
uit Afrika. Wat in de vorm van rondhout
wordt ingevoerd komt vrijwel uitsluitend
uit Afriko (95%), gezaagd hout overwegend uit Zuid-Oost Azië (69%), en
daarvon I-uim de helft uit Maleisië. De
belangrijkste rondhoutleveranciers zijn
blijkens lobel 3 Ivoorkust, Gabon en
KOllleroen, Somen verzorgen ze 63% van
de invoer von Il'Opisch rondhout in de EG.
Uil LolijnsAlneliko wOI-dt uiterst weinig

Tabel 2 Herkomst von de invoer van tropisch hardhout in
Nederland. Gemiddeld voor 1985 tlm 1988
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8. Nederland neemt in de wereldhandel
in tropisch hout met 3% een uiterst
bescheiden plaats in (tabel 5). Maleisië is
weliswaar verreweg onze belangrijkste
leverancier (zie punt 3), maar in de totale
houtexport van dit land stellen we heel
weinig voor (3,2%).
9. De waarde van de export van tropisch
hout door de belangrijke exporteurs die
ziin genoemd in tabel 4, beloopt in totaal
5 miljard US dollar per jaar. Drievierde
daarvan komt ten goede aan Maleisië en
Indonesië.
10. De produktie van tropisch hout voor de
zaag- en fineerindustrie vormt in het algemeen slechts een beperkt deel van de
totale houtoogst in de betrokken landen,
de export nog weer veel minder. Zie tabel
5. Uit deze tabel blijkt echter ook dat van
de geoogste zaag- en fineerstammen een
gmot deel als rondhout, gezaagd hout,
fineer of triplex wordt geëxporteerd,
behalve in het geval van Brazilië dat ziin
hout voor het overgrote deel zelf gebruikt.

Akties en voorstellen gezien in het licht
van de feiten.
Er zijn de laatste tiid ook in ons land
voorstellen gedaan en akties ondernomen
die alle hetzelfde beogen: Behoud van
het tropische bos. De voorgestelde maatI-egelen lopen echter sterk uiteen. Ze ziin
in vier categorieën onder te brengen:
niets doen, boycot door de consument,
invoerbeperking door de overheid,
heffing op de invoer.
a. Niets doen is nauwelijks nog reëel. Er
is een algemeen, wereldwiid ecologisch
belang gediend met behoud van het
tropenbos. EI- zijn eveneens grote economische belangen in het geding. Daarbij
gaat het uiteraard in de eerste plaats om
de belangen van de betrokken tmpische
landen zelf, zowel hun eigen houtvoorziening als de houtexport en de aan de
houtstmom verbonden werkgelegenheid.
Het gaat echter ook om onze eigen
belangen. Die gelden niet alleen en zelfs
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niet in de eerste plaats onze houtvoorziening vanuit de tropen; trouwens, zoals al
eerder is opgemerkt zullen in de toekomst
de ontwikkelingslanden hoe langer hoe
meer hun eigen hout gaan gebruiken.
Maar indirekt is er voor ons een permanent economisch belang, nameliik dat het
voor een goede toekomstige houtvoorziening van de wereld essentieel is dat de
ontwikkelingslcmden zelf over voldoende
bos en hout kunnen beschikken door een
op duurzoolllheid gericht bosbeheer en
een uitbl-eiding von hun bosoreooI.
Gebeud dit niel, don zullen ze in toenemende mote beslog qoon leggen op
houtbronnen elders, bronnen woarop nu
ol zo'n gmot, sOins reeds een te groot
bemep wordt gedoon.
b. Invoerbeperking<m in Nederlond
zouden zeer weinig loden oon de dijk
zetten. Dot blijkt uit de cijfers over ons
oondeel in de invoer von tropisch hout,
totooi slechts 3'7:,.
Een beperkinq von cle ilnporl in de lotole
EG zou weinig invloed op de expod vcm
tropisch hout uil Azié hebben. Een zeer
grote en steed~: loeH1e:l1IeH1de VlOOD in
Oost-Azië zelf zou hel on·;!one) Dol in de
markt snel opvullen. Wel zou een fl'0ol
effekt op de export von Ahikoclilse
londen te verwochlen
kinqen hebben ,W.",;,,,,,,,,
bezwaol- dot ze dei
IUS'iem de
betrokken trorJisehc: londün eH] CHl,;
verstomn, en dil ten nCHJülo veH1 rüélc:
pogingen die wii zc,uden willün ondor
nemen ten behoevü veil, heil be:houd vem
tropisch bos_
c. Boycot von hel
VOn
hout door de con!,ul11onl in I'J/·"ln·,I"""J
heeft om dezelfdo rüdon oh ClrHlel IJ)
genoemd nouweliiks edfokl Ol' de kop in
het tropische bos on
dCln
ondonks
alle bedoelinnen, zinle,c""
d. Meer effekl kon worden vel wochl VClIJ
de inzet von Deld uil dCi inih"ilrielimelen
ten behoeve von oeH1
bc:IHi()i vCln
het tropen bos. Ft
wel ieds ilp dil
gebied, mooI
1<.
In ilil
verband ochlen wii hel inslollen vim holfin gen op de invOlH' en hiJi boslemnloll
von de
ekH!1 vcm velOI
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behoud van het tmpisch bos, zoals voorgesteld door de Nederlandse Houtbond,
een zinvolle maatregel die tenminste
behoorlijke fondsen kan opleveren. De
hamvraag daarbij is of de opbrengsten
inderdaad op effektieve wiize ten gunste
van het tropisch bos kunnen worden
besteed. Dat vraagt op de kortst mogelijke termijn onderzoek, hetgeen niet
uitsluit dat aan voorbereidingen voor de
invoering van een dergelijke heffing
alvast zou kunnen worden gewerkt. Die
voorbereiding zal namelijk tijd vragen.
Het is immers noodzakelijk, zoals ook de
Houtbond heeft onderkend, dat zo'n
maatregel op EG-vlak wordt genomen en
voor de buitengrenzen van de hele
Gemeenschap geldt. Voorop staat dat de
opbrengst van de heffing doelmatig moet
worden besteed, en dat vraagt een
gedegen opzet van planning en uitvoering
en een goede controle. Ook dat is een
kwestie van onderzoek.
Maar hoe de besteding ook wordt geol-ganiseerd, essentieel is dat daarbij reke
ning wordt gehouden met de mensen in
de tropen zelf.

De rol van de mensen in de tropen zelf
We hebben in de eerste plaats te I1lClken
met de eigenaren van het tropen bos en
daarmee in de regel met de soevenlinc
regeringen van de betrokken landen.
In Bos en Hout Bericht no. 1 van dit iool
is Wassink al uitgebreid op dit onderWeil)
ingegaan.
Nimmer mag uit het oog worden verlolc}11
dot die regeringen zich primair
houden met de belangen von hun
lond en hun eigen landgenoten. In
olie gevallen betekent dit verdere c)rllwil,
keling van het land zelf en zarf) VOOI
voedsel en werkgelegenheid_
Bos is een vorm van landgebruik on i,.
voor de mensen in de tl'Open olleon VOI1
belang indien het in het ontwikkelil1!p,coll
cept een positieve rol speelt. Is hel CHone'
mische belang van het bos voldoencle
qroot dan zal men zich insponnen dil
f)oed 11l0gelijk, binnen de eif)en lokclio C)tl

T(lI:Htl

4 EKj)orl \Ion tropisch hardhout door belangrijkE!
I1KportIMd(1Il. Qomiddeld voor 1985, 1986 en 1987
liondhout

Milj(jlt~lö

Ind()iiö.til(~
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:J69
~?40
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20!j26
19
653
20
1010

533
1036
15

Gezaagd ho.LJL._... Finoor
x 1000 m'

3204
2525
547
803
469
87
2
41!J

410
19
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43
'1b
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nationale mogelijkheden, in stand te
houden. Heeft het bos onvoldoende intrinsieke waarde dan is de kans des te
groter dat het verdwijnt ten gunste van
ondere vOl-men van bodemgebruik,
pl-imair voor voedselproduktie. Een grote
rol in die intrinsieke waarde speelt de
mogelijkheid van export van bosprodukten omdat de daaruit voortvloeiende
deviezen-inkomsten van veel belang
kunnen zijn voor de ontwikkeling van het
land_ Daarbij moeten geen overdreven
ideeën worden gekoesterd over de betekenis van een afzetgebied als Nederland
of zelfs de EG; we hebben daarop eerder
al gewezen. Vooral in het Verre Oosten
ontwikkelt zich in zeer snel tempo een
heel belangrijk afzetgebied voor tropisch
hout.
Als we ervan uitgaan dat het belemmeren
van de import met als bedoeling een
teruglopen van de export van tropisch
hout wereldwijd geaccepteerd zou
worden (en dat zal toch de bedoeling zijn
van hen die invoerbeperking of boycot
propageren), dan heeft dat alleen maar
tot gevolg dat het bos in de tropen
geruimd wordt voor andere, wel produktieve en economisch aantrekkelijke
vormen van landgebruik.
Voor een blijvend economisch belang van
het bos in combinatie met het zo belangrijke ecologische functioneren daarvan is
een op duurzaamheid gericht beheer
nodig, zo mogelijk ingepast in een goede
"Iand-use planning". Een niet beheerd
tropisch bos is in feite ten dode opgeschreven. De logische gevolgtrekking is
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dat het noodzakelijk is het beheer
zodanig te voeren dat het economische
en het ecologische belang met elkaar in
evenwicht zijn. Daarvoor heeft het bosbeheer behoefte aan een sterk en goed
opgeleid apparaat dat uitvoering geeft
aan en controle uitoefent op verantwoorde bedrijfssystemen. Hoewel er veel
kennis op dit gebied bestaat, ligt daarbij
het accent nog sterk op ervaringen met
het bosbeheer in de gematigde luchtstreken. Aanpassingen en aanvullingen
ten behoeve van de tropen zijn en blijven
dan ook een dringende noodzclClk.
Degenen die in aanmerking komen om
daaraan een wezenlijke bijdrage te
leveren, moeten beschikken ovel- de
nodige ervaring met de situatie in de
betrokken tropische gebieden; von het
ene werelddeel tot het andere, zelfs VCHl
het ene land tot het andet'e kon de
situatie nu eenmaal fundClmenleel
verschillen, ook wat de problernoliek rond
tropisch bos betreft. Vel-der moelen ze
beschikken over et'varing in de bosbouw,
vooral de tropische bosbouw, in ol zijn
technische, economische en ecolouische
facetten, en ook over ervarin~l in ele houlverwerking en de houthandel. liel uoot
hier beslist niet om een zaok voo I
amateurs, hoe goed van wil die ook
mogen zijn.
De acceptatie van ondersteunende odvi
seurs is soms ook afhonkelijk VClI) hun
herkomst. Deskundigen uit ondele Iropi
sche landen genieten nogol eens de voor
keur boven Westerse krachlen. De
ontwikkelingslanden hebben illiniddeh de
ervaring opgedaan dot odviseurs uil
andere delen van de wereld theoreliseh

Tabel 5 Jaarlijkse oogst en export van tropisch hardhout. Gemiddeld voor 1985, 1986
en 1987 (Gabon 1985/86)
-~""~'~''>

I

Houtoogst
Ix 1000 m')
Totaal

Hardhout export ')
Zaag/fineerstammen
(hardhout)

Beslemminq expo't (%)

x 1000 m'

in %% van de oogst

r.e.

van zaaq/fineerstammen

Ontwikkeiingslanden

Maleisië
Indonesië
Philippijnen
Singapore

40.000
158.000
36.000

31.200
25.360
3.180

28.280
15.410
2.370
3.020

91
61
75

45
55
19
61

Ivoorkust
Kameroen
Gabon ')

12.000
12.000
4.000

2.970
2.090
1.640

2.060
790
1.160

69
35
71

12
2
14

Japan

EG

NL

46
15
25
5

9
14
31
19

3.2
1.8
1.1
5.6

6

80
98
66

1.8
12.2
1.6

Brazilië

238.000

18.440

1.400

8

23

37

1.5

Totaal

500.000

84.880

51.470 ')

61

43

31

20

3.0

1.500.000

150.000

59.000 ')

39

45

29

20

3.0

Totaal alle
tropische
exportlanden

') Gemiddeld voor 1985-1986.
') Totaal van rondhout (zaag- en fineerstammenl. gezaagd hout, fineer en triplex.
') Singapore niet meegerekend, is doorvoerland.
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wellicht zeer deskundig zijn maar niet in
staat om de bestaande problematiek te
doorgronden. Dat geldt overigens niet
alleen voor de bosbouw.
Een selectie van een "pool" van deze
deskundigen eist dan ook veel en zorgvuldig overleg. De resultaten zullen op
korte termijn niet spectaculair zijn: hier
past geduld en diplomatie. Een tropische
samenleving verschilt nu eenmaal fundamenteel van een Westerse in cultuur,
sociale opbouw, economie en wijze van
benadering. Onze moderne en nogal
agressieve methoden, vaak met veronachtzaming van diplomatie, kunnen
negatief werken.

Conclusies
1. De controversen over wat gedaan
moet worden om het tropenbos te
behouden concentreren zich op het vaststellen van de grenzen der mogelijkheden
en tot de methoden om het door allen
beoogde doel te bereiken.
2. Niet vergeten mag worden dat het
trapenbos alleen dan behouden blijft
indien het een relatief belangrijke intrinsieke economische waarde heeft voor de
eigenaren van het bos en voor de regeringen van de betrokken tropische
londen, die overigens vaak zelf eigenaar
zijn. Zij hebben de teugels van het beleid
ten aanzien van het tropenbos in handen
en zullen deze niet afstaan aan anderen.
3. Het nuttig effekt van boycot of beperking van de invoer van tropisch hout in
Nederland is vrijwel nihil, gezien onze
zeer bescheiden plaats in de bestemming
van de totale houtuitvoer van de tropenlanden, ook die van onze belangrijkste
leverancier, Maleisië. Het effekt van
vergelijkbare EG-maatregelen is beperkt
woar het om Zuid-Oost Azië gaat maar
groter voor Afrika. Latijns-Amerika speelt
als exporteur naar de EG nauwelijks een
rol.
4. Een invoerheffing met een doelmatige,
goed gecontroleerde besteding van de
opbl-engst ten gunste van het tropisch bos
verdient alle aanbeveling. Wel moet
onder meer worden bezien langs welke
kanalen steun in geld, mankracht en
kennis het beste tot de gewenste effekten
kan bijdragen.
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