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een rederijk of goed financieel
kan, voorar bij gebruik van bepaarde hoursoorten, tot
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gevallen echter vraagt de investering in bos een
resultaat leiden; ln anderã
juist deze particuliere boseigenauïäp,irlr... Er is voor dJgemeenschap dus alle reden om

allesdeãurf, die uit hun initiatief tot bosaanleg bliikt' Het is dan ook
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zins redelijk dat de staat is overgegaan
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wil planten, heeft men, naast f inanciële middelen, technische kennis
gede
en
gevaar een financiËile last voor de eigenaar
Zonder deze kennis loopt de bosaanleg
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te worden.
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grondslag mogen liggen, men zal deze
welke overwegingen ook aan nieuwe bebossingen ten
gezonde' duurzame en wat betreft
houtteeltkundig verantwoord moeten aanlegge*n. Men zal
men moeten Streven naar zo
kOsten aanvaardbare bOsSen moeten scheppen. maar Ook zal
gunstig mogelijke exploitatie-resultaten van deze bossen'
daar deze
ln het licht van deze overwegingen komt de houtsoortenkeuze primair te staan'
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zowel de houtteeltkunJ¡g" U"ñunãeling als ook het produktievermogen
mate bepaalt.
zich mee
Vergissingen in de houtsoortenkeuze brengen immers zoal niet mislukkingen met
onguneen
hebben
en
bos
het
van
dan tocnlrote moeilijkheden bij de verdere behandeling
onvoldoende
als
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wordt
effect
stige invlJed op de financiële resultaten daarvan' Dit
bos
rekening wordt gehouden met de mogelijkheden om in de toekomst het nu eenmaal in elk
geproduceerde hout te kunnen verkopen. De ,,multiple use" conceptie van het bos richt zich
boven¿ien n¡Li .lf eàn op de sociale functies van het bos, maar ook op de houtvoorziening van
de industrie.
Omdat *.¡"ig gepubliceerd is over een houtteeltkundig en economisch gefundeerde hout-

soortenkeuze-oi vete gronden in Nederland, die wellicht in de nabije toekomst of reeds nu
voor eersfe n.Oã5ing in aanmerking komen, achtte de Stichting lndustrie-Hout het wenselijk
dlt onderwerp in een analyse te betrekken.

bij deze studie de meest recente inzichten en ervaringen van het
houtteeltkundié en'UoOemkundig onderzoek onrfisbaar zijn. Vandaar dat contact is opgeno'
Het zal duidelijk zijn dat

