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onderdelen. Een van de krachtigste hulpmiddelen om daardoor de zwakke
punten te vinden en aldus de productiviteit op te voeren !
Het Nederlands Beheersinstituut heeft aan het Staatsbosbeheer overgedragen een aantal percelen bos en bosgrond onder Echt met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 152 ha, alsmede gronden onder Grubbenvorst, groot ruim 37 ha.
Er zijn door deze Dienst affiches uitgegeven met als motto onderscheidelijk: „Spaart ons houtbezit" en „Plant Populieren, Zij Sparen en
Sieren". Voorts een vlugschrift, getiteld: ,,De douglas", terwijl een herdruk is verschenen van het vlugschrift „Het werk van het Staatsbosbeheer". Ook v e r s c h e e n — a l s uitgave van onze vereniging—-een Engelse
bewerking van het boekje. „De Bosbouw in Nederland".
Ons medelid Gerbranda heeft met ingang van 1 September j.1. de
Dienst van het Staatsbosbeheer definitief verlaten. W i j hopen en vertrouwen, dat hij ook na zijn pensionnering in woord en geschrift actief
zal blijven deelnemen aan alles wat kan dienen ter bevordering van de
bosbouw en zijn productiviteit.
Als nieuwe leaen zijn sedert onze vorige vergadering toegetreden:
Ir A. G. Gerritsen te Arnhem, Ir W . Rolvink te Arnhem, Ir D. Sepers te
Alkmaar, Ir H. P. Uittenbogaard te Naarden en Mevrouw E. van VlotenPerrin te Wageningen.
W i j heten hen van harte welkom in onze vereniging.
. Het aantal leden bedraagt per 1 September 1953: 240; het aantal donateurs 21; totaal 261.
Hiermede geloof ik U wederom een beeld te hebben gegeven van de
belangrijkste gebeurtenissen in ons verenigingsleven en van hetgeen er is
omgegaan in de Nederlandse bosbouw, sedert onze vorige vergadering.
Moge ook deze vergadering en wetenschappelijke cursus ertoe bijdragen,
de belangen van onze vereniging en van de Nederlandse bosbouw te bevorderen.

BOSBOUWPRODUCTIVITEITS CONGRES STUTTGART
[971]
door

G. HOUTZAGERS
Het doel van.,het in de week van 7—12 September 1953 te Stuttgart
gehouden Europese Congres inzake productiviteit in bosbouw en houtindustrie, was het instellen van een onderzoek naar factoren die de productiviteit in bosbouw en houtindustrie ongunstig beïnvloeden en het zoeken naar middelen öm dit te verbeteren. Zulks mede aan de hand van ervaringen en adviezen van de verschillende Marshalllanden, waarvan missies, in het kader van de Technical Assistance, studiereizen naar de Ver.
Staten van N . Amerika hebben gemaakt. De Contactgroep Opvoering
Productiviteit te 's Gravenhage trad op als verbindingsdienst voor Nederland. Leden van het congres waren de verschillende afgevaardigden van
hun regeringen, Daarnaast waren er een zeer groot aantal deskundigen,
die als gast aan dit congres en ook vaak aan de debatten hebben deelgenomen.
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Het is mijn bedoeling in dit verslag het één en ander mede te delen, in
het bijzonder over het verhandelde in de eerste sectie ,,Houtteelt", waarvoor ik speciaal was aangewezen. Er was een indeling in 6 secties: W o o d
Production, Logging Operations, Sawing Industry, Timber Industry,
Utilization of Wood-waste en Conditioning and Marketing,
Bovendien waren enkele algemene problemen inzake bevordering der
productiviteit gereserveerd voor de plenaire vergaderingen, die bij het begin en aan het einde van het congres zijn gehouden. In deze plenaire vergaderingen zijn ook de aanbevelingen, als resultaat van de besprekingen
in de secties, gemeenschappelijk behandeld.
Het is goed hierbij voorop te stellen, dat de opzet van dit congres was geconcentreerd op de zogenaamde „practical approach". Het was dus niet
de bedoeling om hier algemene problemen te behandelen, het nut of de
betekenis van bepaalde werkwijzen, studies of onderzoekingen te discussiëren, verslagen te geven over wat in verschillende landen al is gedaan,
maar uitsluitend om het stellen van, en de beantwoording te zoeken voor,
de vraag wat kan worden gedaan, beter gezegd: wat mede naar aanleid
ding van hetgeen de verschillende studiereizen hebben uitgewezen, nu
dadelijk moet worden gedaan, om het vele aan die reizen bestede geld te
kunnen omzetten in blijvende resultaten. Een voortbouwen dus aan een
Europese samenwerking, ter bevordering van een economisch verantwoorde productie!
In deze geest zijn, de besprekingen, althans in de door mij bijgewoonde
sectie, welke stonden onder leiding van Prof. dr J. W e c k uit Reinbek,
gevoerd. De algemene voorzitter, dr F. Eidmann uit Düsseldorf, was
meestal ook in deze sectie aanwezig. Uit het grote aantal problemen, die
er op het gebied van de Houtteelt bestaan, werden er enkele urgente uitgezocht, die zich in het bijzonder leenden voor discussie op internationale
basis en waarvan met goed recht kon worden verwacht, dat er mogelijkheden bestonden om daarvoor ook in internationaal verband binnen afzienbare tijd een oplossing te vinden.
Als zodanig zijn de volgende problemen op dit congres in behandeling
gekomen:
A. Selectie en veredeling. Het staat vast dat op dit gebied de bosbouw
van alle landen een achterstand heeft in te halen. Het is dus niet overbodig, dat er hier in een speciale aanbeveling op is aangedrongen, dat de
regeringen van alle 17 Marshalllanden voor dit doel meer geld beschikbaar stellen, zodat de op dit gebied werkende Instituten en Instellingen
zich krachtiger kunnen uitbreiden en zich van meer hulpkrachten kunnen
voorzien.
Dit geldt ook voor de „Stichting Verbetering Houtopstanden" in ons
land, die zich met de hierin samenwerkende Instituten alleen dan krach.tig kan ontwikkelen, indien haar ook financieel de mogelijkheden worden
geboden.
Verder is hier een grote internationale uitwisseling van ervaringen onmisbaar ter bevordering van de resultaten en ter voorkoming van doublures.
B. Garantie betreffende
zaadherkomst.
De hierover aangenomen resolutie luidt ongeveer als volgt. De rege-

