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door
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De tiende zitting van de Europese Bosbouw Commissie van de F. A. O.
werd van 7~13 juli 1959 gehouden in het gebouw van de F. A. O. te Rome, met de slotzitting in dat van de Akademie voor Bosbouwwetenschap
te Florence. Aan de zitting werd in totaal deelgenomen door 19 landen met
in totaal 46 afgevaardigden. De deelnemende landen waren: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël. Italië, Joegoslavië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Het
Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland. In vergelijking met de vorige zitting was Marokko niet meer aanwezig. doch

daar stond tegenover, dat thans wel vertegenwoordigd waren Israël, Polen en Portugal. Voorts waren waarnemers aanwezig van de Europese
Economische Gemeenschap en de Organisatie van Europese Economische
Samenwerking ..
De Nederlandse delegatie bestond uit Jhr. Mr. D. A. W. van Tets van
Goudriaan, Voorzitter van het Bosschap en de schrijver van dit verslag.

De zitting stond onder presidium van de heer Alberto Camaïti, directeur ... generaal van het Italiaanse boswezen, terwijl de directeur van het

Noorse bosbeheer, de heer Alf Langsaeter, als vice-president optrad.
Bij de opening van de zitting voerde de directeur-generaal van de F.
A. 0 .. de heer B. R. Sen, de directeur van de afdeliag bosbouw en bosproducten, alsmede de heer E. Glesinger, alsmede de voorzitter, het
woord. De heer Camaïti zei onder meer, dat de :Europese Bosbouw Commissie de heer Malsch als afgevaardigde voor Nederland niet ineer in
haar midden zal hebben. Met instemming van de vergadering verzocht
hij de nederlandse delegatie de beste wensen aan de heer Malsch te
willen overbrengen.
.
Het programma van de zitting kon zeer zeker overladen genoemd worden en het was duidelijk, dat vele onderwerpen in een te snel tempo
dienden te worden afgewerkt. Het euvel, dat overigens vele conferenties
eigen is, dat sommige stukken te lilat ter kennis van de afgevaardigden
werden. gebracht, deed zich ook hier wel voor.
Zoals gebrUikelijk zonden de verschillende landen rapporten in over de
toestand van de bosbouw in de landen. Ter conferentie hebben de verschillende delegaties de gelegenheid deze rapporten nog aan te vullen en
nadere uitleg te geven op die onderdelen en punten, die de vertegenwoordigers van andere landen gaarne wensen. De nederlandse delegatie kreeg
daarbij de gelegenheid de betekenis van het bos voor de recreatie in een
dichtbevolkt land nader uiteen te zetten.
Naar aanleiding van de ontvangen gegevens omtrent de schattingen
van de vellingen in de verschillende landen kwam naar voren, dat ver-
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wacht wordt. dat .Europa zonder de U.S.S.R. in 1959 in totaal rond 280
miJjoen m 3 hout zal vellen. De verwachte onderverdeling is afgerond als

volgt:
a. werkhout

naaldhout
loofhout

150 miljoen m3
40

naaldhout
loofhout

m3

190 miljoen mS
b. brandhout

20 miljoen
70

90 miljoen m 3
Totaal
280 miljoen mS
Wanneer we het verloop van de vellingen van 1950 af bezien en mede
daaruit verwachtingen uitspreken voor de jaren tot 1970. dan is het wel
zeker. dat de hoeveelheid hout. die zal worden geveld. enige stijging zal
vertonen. Dit geldt in het bijzonder voor het naaldhout en slechts in
beperkte mate of niet voor het loofhout. Dit is een gevolg van het feit.
dat men in de loop der jaren in verschillende landen van Europa het
loofhout-hardhout is gaan vervangen door naaldhout en ook wel door
snel groeiende loofhoutsoorten. die we tot het zachthout rekenen.
Enige discussie ontstond naar aanleiding van een nota met betrekking

tot de kredieten voor de technische hulpverlening op bosbouwkundig
gebied en de gelden. die van het totale budget van de F.A.O. aan de
bosbouwsector worden toegekend. De gelden van de technische hulp"
verlening (PEAT of ETAP) zijn in de loop der jaren voor de bosbou,,"
iets teruggelopen nl. van ruim 15% van het totale bedrag in 195-3 tot
ruim 11 'Ia in 1959.
Het budget van de sector bosbouw van de F.A.O. heeft altijd om de
14% geschommeld (van 13.7% tot 14.9%). Voor de jaren 1960/1961
wordt een vermindering tot 12.9% voorgesteld. hetgeen een aantal afgevaardigden niet juist achtten. Van andere zijde. waartoe ook de nederlandse delegatie behoorde. is opgemerkt. dat het moeilijk is dit uitsluitend
van het standpunt van de bosbouw te bezien. Hier spelen mogelijk factoren een rol, die zich aan onze beoordeling onttrekken.

Belangrijk was ongetwijfeld de bespreking over het toekomstige werk
van de bosbouwsector van de F.A.O. Algemeen was men van mening.
dat het zin had de studies over het verloop van de houtmarkt voort te
zetten. Ook de afzet van de lichte sortimenten van het hardhout vormt'
een belangrijk knelpunt in de verschillende landen en het was een wens.
dat de F.A.O. de mogelijkheden van deze afzet nader zou bestuderen.
Speciale aandacht moet worden gegeven aan het beukenhout. waarvan
in vele landen niet slechts de lichte sortimenten. doch veelal ook het wat
zwaardere hout niet meer tegen redelijke prijzen verkocht kan worden.

Voorts werd besproken. dat ·de verschillende landen zouden onderzoeken. welke stappen genomen kunnen worden om een goede waarborg
te verkrijgen voor de kwaliteit van te koop aangeboden zaden en plantsoenen, in het bijzonder wanneer het gaat om zaden en plantsoenen,

bestemd voor het buitenland. Voor Nederland is dit probleem niet zo
groot meer. omdat wij in vergelijking met vele andere landen in Europa
op het punt van de controle van de zaden en plantsoenen reeds een goed
werkende organisatie hebben.
In het kader van de "World Seed Campaign" zal de F.A.O. de bijeen-
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roeping van specialisten bevorderen ten einde de mogelijkheden te bestuderen om op internationaal niveau de nodige waarborgen te verkrijgen

vOOr de echtheid en de kwaliteit van bosbouwzaden en plantsoenen op
de internationale markt.
Een punt van de agenda bevatte de belangrijke vraag. welke verhoudingen er zullen komen nu de landen België, Frankrijk, West-Duitsland,
Italië, Luxemburg en Nederland een supernationale organisatie in het
leven hebben geroepen namelijk de Europese Economische Gemeenschap.
De delegatiès van de zes genoemde landen achtten het wenselijk om een
gezamenlijke verklaring over ·deze aangelegenheid af te leggen. Deze
verklaring hield in wezen het besprokene op de bosbouwconferentie van
de E.E.G. in Brussel in, waarover de heer Halbertsma in één der vorige
nummers van ons tijdschrift heeft geschreven. De Europese Bosbouw
Commissie besloot dit punt wederom op de agenda van volgende vergaderingen te plaatsen.
Ook vele bijiondere problemen kwamen aan de orde, zoals het vraagstuk van de bebossing van gronden rond de Middellandse zee, de bescherming tegen lawines, de arbeidsrationalisatie enz.
Een excursie naar het gebied van Vallomhrosia sloot de week af.
waarna de eindziUing gehouden werd in Florence. Als voorzitter voor

de volgende zitting van de Europese Bosbouw Commissie werd de
Zwitser Joseph Jungo gekozen en als vice-voorzitters de belgische directeur-generaal Albert Herbignat en zijn spaanse collega Salvador Sanchez
Herrera Calle.
.

INTERNATIONALE ORGANISATIE VAN ONS MINISTERIE VAN
LANDBOUW EN VISSERIJ

- Mede in verband met het inwerking treden van het Verdrag inzàke de Europese
Economische Gemeenschap (E.E.G.) was het nodig aan ons ministerie van landbouw
en visserij de internationale organisatie te herzien. De directie Internationale OrgaDisa~
ties werd opgeheven en verdeeld over de Economische directie (voedselvoorziening)
en de directie Algemene Zaken.
De Economische directie behandelt de werkzaamheden rakende het gemeenschappelijk
beleid op het gebied van de marktordening en de prijsvorming. Deze directie heeft
daartoe nu een afdeling Internationale Economische Samenwerking onder leiding van
. de directéur~afdeHngschcf W. Ie Mair.
De direètie Algemene Zäken behandelt de internationale zaken van meer technische
aard onder leiding van de directeur mr. R. A. van de Wall Bake. Hie.ronder vallen
de F.A.O., de voedseJ~ ~n la~dbouworganis~tie van de Verenigde Naties.

