EEN BOSCHSTATISTIEK IN WORDING
door

Dr. A. A. C. SPRANGERS.

Het zal den lezers van dit tijdschrift. waarin in de laatste
jaren meermalen het groote gemis voor ons land van een

statistiek van bosschen en andere houtopstanden ter sprake
!<wam. ongetwijfeld interesseeren dal van Regeeringswege
maatregelen zijn getroffen om eerlang Over een betrouwbare
statistiek te kunnen beschikken.
Eenige maanden geleden is namelijk door den toenmaJigen
Minister van Landbouw en Visscherij beslist. dat· aan de
samenstelling van een zoodanige statistiek uitvoering zal

worden gegeven en thans is daarmede dan ook. nadat de
Minister van Economische Zaken de noodige gelden beschikbaar stelde. door het· Staatsboschbeheer. een aanvang
met de opname gemaakt. terwijl hef in de bedoeling ligt.
deze met spoed voort te zetten.
Eene gelukkige omstandigheid mag het worden genoemd.
dat bij het verzamelen der oppervlakte-gegevens op ruime
wijze gebruik zal kunnen worden gemaakt van de systema--

tische: luchtfotografische' opname van ons land door den
Topografischen Dienst. die deze zeer waardevolle gegevens
voor het onderhaVige doel welwillend ter beschikking heeft
gesteld.
Het is voor de Commissie i.z. de Boschstatistiek. die
15 Dec. 1927 door den Minister van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw onder voorzitterschap van Prof. A. teW e ..

c hel') werd ingesteld en die in den loop van 1928 haar
rapport uitbracht. alsmede voor den Directeur van het
Staatsboschbeheer. die krachtig ritet de Commissie heeft
samenwerkt. een groote voldoening. dat thans met het werk
is aangevangen.
.

Naschrift. In aansluiting aan bovenstaande mededeeling
van D:L" S p r a n 9 ers zal in een der volgende nummers van
dit tijdschrift een meer uitvoerige beschrijving van de wijze
van samenstelling van de boschstatistiek en de vervaardiging van de boschkaart volgen.
VoorJoopig volgt hieronder een afschrift van den brief.
*) De overige leden der Commissie waren: J. cl e Jon 9 S a a k e s,
Secr.. J. H. Jager Gerlings. J. P. van Lonkhuijzen, J. Zijl ..
stra J.Tzn.
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die door het Staatsboschbeheer aan de burgemeesters van

de gemeenten, die het eerst aan de beurt zullen komen, is
gezonden,
t. W.
AFSCHRIFT.

STAATSBOSCHBEHEER

Utrecht. 10 Augustus 1937.

Aan
den Heer Burgemeester
der Gemeente .................... ,
betreffende:
boschstatistiek.
Voor een gemeentengewijze samen te stellen statistiek der bosschen
en houtopstanden. alsmede van de woeste gronden. en van een bosch·
kaart voor Nederland, zullen vanwege het Staatsboschbeheer aangestelde
opnemers. naast de noodige terreinverkenning, gegevens verzamelen over
de soort van eigendom der houtopstanden en woeste gronden (van het
rijk. provindes, gemeenten, particulieren. vereenigingen of stichtingen).
Hiertoe zal het noodig zijn. dat de kadastrale registers en kaarten worden
geraadpleegd.
Binnenkort zal deze opname in Uw gemeente plaats vinden. Ik wend
mij daarom tot U. ten einde Uw welwillende medewerking te verzoeken.
met name om den opnemer t.Z.t. in de gelegenheid te '\villen stellen. ten
raadhuize inzage te nemen van de kadastrale bescheiden en hem ook
overigens desgevraagd inlichtingen te willen doen verstrekken.
De opnemer zal. wanneer hij met de werkzaamheden in Uw gemeente
een aanvang maakt. zich persoonlijk bij U aanmelden.
Bij voorbaat betuig ik U mijn dank voor de te nemen moeite.

De Directeur van het Staatsboschbeheer.
w.g. VAN DISSEL.

,

,

Ol

,

"

