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JONGSTE DOCHTER HEIDEMIJ

Foreco officieel opgericht
Doel: marktaandeel
van inlands hout
tot 25 % optrekken
Op 19 juli werd op het Expositiepark een persconferentie gegeven
naar aanleiding van de geboorte van de jongste dochteronderne
ming van NV Heidemaatschappij Beheer: Foreco, Internationale
Houthandel bv. Drs Th. J. van Dijk (tweede van rechts op de rech
terfoto ) van de Raad van Bestuur van NV Heidemaatschappij Be
heer, en ir J. Sipkens (geheel links, op de rug gezien), stonden de
pers te woord. En zij deden dit dermate interessant, dat in vele
tientallen kranten een flinke plaats was ingeruimd voor het ver
haal dat het op de bijeenkomst aanwezige ANP (Algemeen Neder
lands Persbureau) over de gebeurtenis schreef.
Na afloop van deze informele pers
conferentie werden de journalisten
door de heren Huizinga (tweede van
links op linker foto), de projectleider
van het Expopark. Van Dijk en Sip
kens door het park geleid. Met als
hoofddoel een kleine hout-expositie,
die de heren Rozenboom en Linker
van Foreco, razendsnel in een paar
dagen hadden opgebouwd. Zo kregen
de journalisten in één oogopslag een

globaal beeld van verschijningsvormen,
mogelijkheden en toepassingen van"
een aantal soorten hout.

Iets meer over Foreco. Het nieuwe
bedrijf richt zich op handel, verwer
king en transport van rond en bezaagd
hout voor industriële doeleinden zo
wel als voor cultuur- en civieltechni
sche werken.

Eigen gezicht
Tot haar 'oprichting was Foreco, on
der de naam Houtsorteringen, een af
deling van NV Heidemaatschappij
Beheer. Maar om de activiteiten van
de Heidemaatschappij op dit gebied
naar buiten een eigen gezicht te ge
ven en om ten opzichte van de op
drachtgevers - Foreco koopt ook re
gelmatig langhout in bij de rentmees
ters van Heidemij Nederland, de
grootste dochteronderneming van NV
Heidemaatschappij Beheer, - de kans
op onzuivere verhoudingen geheel te
voorkomen, is besloten om Foreco
te tillen naar een zelfstandige werk
maatschappij. Foreco kan dus voor
taan als iedere handelaar-exploitant
inkopen en verkopen.

Foreco benadert de markt voorname
lijk vanuit de verbruiker. Of anders:
Foreco sluit veelal verkoopcontrac
ten af en gaat daarna over tot inkoop
en bewerking. Op het moment gaat
ongeveer 20 procent van alle inlands
hout door de handen van Foreco.
Doel is dit percentage te verhogen
tot 25 procent. Wat het buitenlands
hout betreft: voor de eigen verwer
king koopt Foreco op nog beschei
den schaal naaldhout in West-Duits-

land en voor verbruik door andere
werkmaatschappijen van de Heide
maatschappij tropisch hardhout uit
West-Afrika en Suriname.
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De "Actueel"
ditmaal niet
zo actueel
Doordat het vorige nummer van de
Rechte Voor Actueel praktisch ge
heel was gewijd aan het jaarverslag
voor het personeel, kan deze Rechte
Voor Actueel niet zo actueel zijn als
normaal. Immers, dit nummer moet
een (nieuwe) periode overbruggen
van ongeveer zeven weken: van eind
juni tot nu. Vandaar dat u in dit
nummer enige berichten en foto's zult
aantreffen die misschien niet zo actu
eel zijn, maar die -volgens de redac
tie althans- toch belangrijk genoeg
zijn om alsnog te vermelden.



10e CONGRES EUROPESE GEMEENTEN,

Bevolking milieubesef bijbrengen
Taak weggelegd voor
gemeentelijk bestuursniveau
Van 14 tot en met 18 juni 1972 werd in Nice het 10e congres der
Europese gemeenten gehouden. '
Op deze bijeenkomst, waarbij veel zon verwacht mocht worden ge
zien tijdstip en situering, stond het leefmilieu centraal.

De uitnodiging aan ons bedrijf deel uit te willen maken van de Ne
derlandse vertegenwoordiging (ongeveer 100 burgemeesters, wet
houders en raadsleden), behoefde dan ook; gezien onze doelstelling
geen verbazing te wekken.

Dr ir J .A.H. Hendriks, directeur Ontwikkeling en Onderzoek, was
de gelukkige, voorzover men zich als zodanig kan voelen tussen
4500 congresgangers, in hoofdzaak bestuursfunctionarissen op ge
meentelijk niveau, die een supranationale aanpak van Europese
problemen voorstaan. En toch, de bijna a-evenredige vertegenwoor
diging van de 10 deelnemende landen getuigde, gemeten naar kwan
titeiten alleen al, van een "Europese" gedachte waar nog diverse na
tionale luchtjes aanzaten.

Desalniettemin vermocht geen enkele barrière de gezamenlijke be
handeling van het milieuvraagstuk ,te stuiten.
De Nederlandse sectie van de Raad der Europese gemeenten be
reidde dit thema voor het 10e congres voor.
De deelnemers kregen een rapport getiteld "Europees leefmilieu"
voorgeschoteld.
Ervan uitgaande dat bij de bevol
king, zowel jcugd als volwassenen,
nog veel misverstanden bestaan om
trent hun leefmilieu, omdat men
enerzijds onvoldoende op de hoogte
is van de werkelijke problemen als ge
volg van gebrekkige informatie en an
derzijds door deskundigen en pseudo
deskundigen uiterst verwarde milieu
exposés krijgt opgedist, meende de
Nederlandse REG (Raad van Europe
se Gemeentej-sectie in haar pre-ad
vies het bijbrengen van een gezond
milieu besef als kernthema te moeten
laten prevaleren.

70 procent
Een juist uitgangspunt als men, zoals
de Nederlandse bijdrage suggereert,
van mening is, dat een goed leefkli
maat begint bij het milieubewustzijn
van ieder individu afzonderlijk. En
met dat milieubewustziin, zo staat in
het rapport te lezen, is het niet zo
best gesteld, ondanks een ogenschijn
lijk bemoedigend resultaa t van een
onderzoek, dat het Ministerie van
CRM instelde. Hieruit bleek onder
meer dat 70 procent van de Neder
landse bevolking zich tamelijk, veel
of zeer veel zorgen maakt over de
milieuverontreiniging en vindt dat
er te weinig tegen wordt gedaan.
De Nederlandse rapporteurs menen
evenwel dat de onderzoekresultaten
zeer waarschijnlijk zijn beinvloed
door een zekere mate van sociaal
wenselijk reageren. zoals dat vooral
bij onderzoeken naar aktuele en
sterk in de belangstelling staande
vraagstukken wordt aangetroffen.
paar komt dan nog bij, dat een'
"zich zorgen maken" over het milieu
nog niet betekent dat men er iets
aan zou willen doen of persoonlijke
opofferingen wil getroosten.

Positieve mentaliteit
In het rapport wordt verder gecon
cludeerd, dat noch ons opvoedings
systeem noch ons opleidingssysteem,
noch onze culturele waarden een ga
rantie vormen voor een duidelijk
milieube ef'; eerder is het tegendeel
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waar.
In onze cultuur zijn bijzonder wei
nig elementen te onderkennen, die
als gunstige voedingsbasis fungeren
voor het tot ontwikkeling komen van
een positieve mentaliteit ten opzich
te van het milieu. Het is duidelijk,
dat met deze laatste vaststelling de
Europese gemeenten een zware op
dracht wordt toegeschoven, waar
mee zij, de respectievelijke bevol
kingsgroepen vertegenwoordigende,
in de komende jaren zullen moeten
worstelen.
U kunt zich voorstellen dat de hier
geschetste benadering van de milieu
problematiek de verzamelde con
gressisten in Nice intensief bezig
hield.
Met als resultaat een door het con
gres aanvaarde resolutie, waar het
zich verplicht zo spoedig mogelijk
een Handvest van Milieubeheer uit te
werken op basis van het rapport, in
gediend door de Nederlandse sectie
en de bijdragen geleverd door de '
verschillende nationale afdelingen

Sprekersincidenten
I Verder voldeed het 10e congres der
Europese gemeenten aan alle rand
voorwaarden congressen eigen. Een
wat rommelige organisatie in eerste
instantie, die pas gesmeerd begon te
lopen toen de diverse delegaties na de
5e dag weer huiswaarts keerden, te
kort aan hotelaccommodatie; stortre
gen bij aankomst van de deelnemers,
die de geplande ceremonie volledig I

in de war schopte, de gardenparty
waar 3000 mensen Europese ver
broederingsdansen aanschouwden en,
voornamelijk op elkaars tenen, ten
uitvoer brachten, dit alles gelardeerd
met enkele sprekersincidenten, waar
onder die, veroorzaakt door Frank
rijks toenmalige eerste minister
Chaban Delmas, tevens vice-voorzit
ter van de Franse sectie van de REG,
het meest in het oog sprong.

Tijdens een speech van Marseille's
burgemeester, Deferre, vermaard te
genstander van Gaullistische denk-

beelden, presteerde Chaban Delrnas
het met veel tam-tam de grote con
greshal binnen te komen en zonder
veel omhaal Deferre het woord te
ontfutselen en hem vervolgens in
charmante bewoordingen voor deze
"bereidwilligheid" te danken.
Hetzelfde overkwam op de tweede
congresdag bijna Z.K.H. prins Claus,
die in zijn funktie van voorzitter van
de Nederlandse Nationale Raad voor
Ruimtelijke Ordening bezig was de
aanwezigen een milieu visie, opge
bouwd vanuit de culturele waarden
van onze westerse samenleving vooe
te leggen.
De poging mislukte echter doordat
de prins onverstoorbaar, zijn stemge
luid wat meer decibellen meegevend,
verder ging.

Over tastbare resultaten spreken we
nog niet. Evenwel de Raad van Euro
pa kent het devies "Traag maar ge
staag" en duizenden aanwezige ge
meentebestuurders zullen de in be
weging gezette milieu-actie thuis op
gang brengen en houden.
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Foreco
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Foreco - met in totaal 80 man in
dienst - gaat van start met een werk
zaam kapitaal van rond 5 miljoen
gulden en een maatschappelijk kapi
taal van een half miljoen waarvan één
vijfde is geplaatst en volgestort. De
omzet is sinds 1968 (toen nog als Af
deling Houtsorteringen) opgelopen
van 75.000 kubieke meter en 8 mil
joen gulden tot 140.000 kubieke me
ter en 17 miljoen vorig jaar.

I

Foreco heeft eigen produktiebedrij
ven in Dalfsen (Houtsorteerbedrijf
Rechteren), waar langhout wordt ver
werkt tot paaltjes, perkoenen, be
schoeüngspalen en heipalen, en waar
kan worden gecreosoteerd (met teer
olie verduurzamen); voorts in Lonne
ker, waar hout wordt gezaagd tot bal
ken, damwanden, planken en latten;
en in Eerbeek (Peppelschors), waar
niet-ontschorst populierhout wordt
verzameld en van waar ontschorst
hout wordt geleverd aan Peppelhout
Eerbeek NV. Verder zijn er Houtma
gazijnen (Veluwe, Lonneker, Dalfsen)
waar houtsortimenten worden gepro
duceerd.

Afnemers
Haar voornaamste en grootste afne
mers vindt Foreco in de industriële
sector: papierfabrieken, spaander
plaatfabrieken, board fabrieken kar
tonfabrieken en zagerijen; de t~lrijke
afnemers uit de agrarische sector, uit
de bosbouw, uit de cultuurtechniek
de civieltechniek en de recreatie ne_'
men in de regel kleinere partijen in-
eens af. '
Naast de zelf geproduceerde houtsor
timenten maakt Foreco in toenemen
de mate gebruik van toelevering door
derden-exploitanten.

Studiemiddag Adviesbu'reau
in Kaatsheuvel
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foreco

Op 22 juni 1972 werd in gebouw "de Werft" te Kaatsheuvel op initiatief van Advlesbu
reau Arnhem en in samenwerking met het Provinciaal Opbouworgaan West-Brabant,
stichting de Werft en de gemeente Kaatsheuvel een studiemiddag gehouden. Uitgenodigd
waren Brabantse gemeentefunctionarissen. Het thema: multi-functionele geöouwen. De
burgemeester van Kaatsheuvel de heer W.J. van Erp, heette de toehoorders welkom. Verder
spraken drs. B. Mastenbroek van het Provinciaal Opbouworgaan en de heer H. de Soeten
van Adviesbureau Arnhem. '
Op de foto op de voorgrond v.l.n.r. de heer H. de Soeten en drs F. Schermer, iets daarachter
h~t pr,o,fiel van de heer L. van Bruggen, allen van het Adviesbureau.


