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Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
BERICHT VAN HET BOSSCHAP
BESTUUR

op 14 oktober 1959 kwam het bestuur van het Bosschap in vergadering bijeen. Aan de volgende onderwerpen werd aandacht besteed.
Afzet. gebruik en verwerking van inlands hout.
Bij brief van 18 april 1959 wendde de Commissie inzake het gebruik en
de verwerking van inlands hout in Nederland zich tot het Bosschap. ten
einde een bespreking te beleggen tussen de Algemene Vereniging Inlands
Hout. de Commissie Inlands Hout en het Bosschap inzake de voorlichting
en propaganda op het gebied van inlands hout. In toenemende mate bestaat er in de kringen van de houthandel en houtproducenten ongerustheid over de afzet van het inlands hout. Op' velerlei terrein dreigt het
inlands hout verdrongen te worden door buitenlands hout en andere
materialen. vaak ook door gebrek aan voldoende kennis van de eigenschappen van inlands hout.
Tijdens de sindsdien gehouden besprekingen is nog eens onderstreept
de wenselijkheid om de positie van het inlands hout te verbeteren. Door
het in toenemende mate gebrUik maken van vervangingsmaterialen, zoals

het gehruik van betonnen heipalen in plaats van houten. hetgeen voor de
Nederlandse bosbouw met zijn nog steeds stijgend areaal van douglasopstanden van bijzondere betekenis is, is een intensieve voorlichting van

groot belang.
Overwogen is op welke wijze houtproducenten en houthandel zouden
kunnen samenwerken om de zo noodzakelijke voorlichting en propaganda
op het gebied van inlands hout te verzorgen. Deze activiteiten dienen.
gezien het bovenstaande. te liggen op het gebied van onderzoek. voorlichting en propaganda inzake de afzet. het gebruik en de verwerking
van inlands hout. Door de Voorzitters en Secretarissen van de Algemene
Vereniging Inlands Hout. de Commissie Inlands Hout en het Bosschap
is nagegaan op welke wijze bovenstaande doeleinden kunnen worden

verwezenlijkt. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat de Algemene Vereniging Inlands Hout als belanghebbende beter geen voorlichting kan geven; deze (de handel) kan echter wel propaganda maken.
Nieuwe Commissie Inlands Hout.
'Oprichting van een nieuwe stichting, die zich met de drie facetten:
onderzoek. voorlichting en propaganda of met enkele van deze facetten
zou moeten bezighouden. zou onevenredig hoge kosten vergen, Daarom
is gezocht naar een oplossing. waarbij in een bestaand apparaat de acti-
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viteiten op het gebied van het inlands hout kunnen worden ondergebracht.
Besprekingen tussen de Algemene Vereniging Inlands Hout en het
Bosschap hebben er nu toe geleid te trachten te bevorderen. dat de
Commissie Inlands Hout wordt opgeheven en dat bij het Bosschap wordt
gevormd een Commissie Inlands Hout. De neutraliteit naar buiten is dan
ook gewaarborgd. De naam "Commissie Inlands Hout". die in de loop
van de jaren een zekere goodwill heeft verworven. zou dan ook kunnen
blijven.
Deze Commissie zou als functionaris dienen te hebben een persoon die

in staat is om op doeltreffende wijze voorlichting op het gebied van
inlands hout te geven. Een dergelijke kracht zou dus op de hoogte moeten
zijn van de eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden van het inlands
hout; hij zou bovendien geschikt moeten zijn om besprekingen te voeren
met ingenieurs van de Rijkswaterstaat. directeuren van Openbare Werken van gemeenten. architecten en andere bouwkundigen enz. De Com~
missie Inlands Hout zou dan leiding en richting moeten geven aan de
werkzaamheden van de aan te trekken functionaris. Door de functionaris

aan te stellen bij het Bosschap kan gebruik worden gemaakt van de

be~

staande behuizing en apparatuur. Voorts kan de betrokkene worden

ingepast in de personeelsformatie van het Bosschap. De rechtszekerheid
ten aanzien van salariëring en pensioenregeling zijn dan ook voor de

betrokkene voldoende gewaarborgd.
De in te stellen Commissie Inlands Hout zal zodanig dienen te worden
samengesteld. dat een even groot aantal leden van de zijde van de houthandel. als van de zijde van het Bosschap. in de Commissie zitting zullen
hebben. 'Ook aan de wetenschap zou in de vorm van een adviserend
lidmaatschap een plaats kunnen worden ingeruimd.
Vorengenoemde oplossing zou voor beide partijen, houtproducenten en

houthandel zeer vruchtdragend kunnen zijn. Op de meest efficiënte wijze
zullen producenten en houthandel kunnen samenwerken. De belangen
van beide groeperingen lopen in deze geheel parallel. De medewerking
van de houthandel zal het onderzoek inzake de afzet ook sterk kunnen
vergemakkelijken. Met bedoelde aktiviteiten zal een bescheiden begin
dienen te worden gemaakt. slechts aangepast aan de behoeften. Het
bestuur, dat reeds in een eerder stadium kennis nam van de besprekingen

van het dagelijks bestuur. machtigde het dagelijks bestuur voort te gaan
op de ingeslagen weg.

Bosbrandweer
Rijkssubsidie. Op de begroting 1960 van het Ministerie van Landbouw
en Visserij is de bijdrage aan het Bosschap voor de bosbrandweer
verhoogd van f 15.000 tot f 20.000.
Verordening bosbrandweer. Het 'bestuur besloot in zijn vergadering
van 14 oktober een commissie ad hoc. waarvan de samenstelling nog
definitief moet worden geregeld. in te stellen ten einde van advies te
dienen of het gewenst is dat het Bosschap een verordening inzake de
bosbrandbestrijding maakt. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zal de commissie een ontwerp-verordening opstellen.

Het bestuur is van oordeel. dat beter één landelijke verordening door
het Bosschap kan worden gemaakt. dan dat de gemeenten vaak van
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elkaar afwijkende regelingen zouden maken ten aanzien van brandsingels
enz.

Begroting 1960. Het bestuur van het Bosschap stelde in zijn vergadering van 14 oktober 1959 de begroting 1960 vast. uitkomende op een
bedrag van f 196.800.
In vergelijking met de begroting 1959 werd het percentage uitgaven
voor het Bosschap zelf verlaagd van 65-% tot 58%. Daarentegen werd
in totaal een hoger bedrag uitgetrokken voor uitgaven van derden. name-

lijk 42%, terwijl dit percentage voor 195935% bedroeg. Voor de Commissie Inlands Hout, zoals hiervoor werd beschreven, werd f 26.000
uitgetrokken.
Enkele bestuursleden waren van oordeel. dat de heffingen verlaagd
konden worden, terwijl het tekort, dat dan aan inkomsten zou ontstaan,
voor een aantal jaren gedekt zou moeten worden door te putten uit de
reserve. Na een aantal jaren zou de heffing dan weer verhoogd kunnen
worden, naar het oordeel van deze bestuursleden. Het dagelijks bestuur
en de overige bestuursleden stelden zich op het standpunt, dat thàns niet
tot heffingsverlaging, die gemiddeld op 10 cent per ha zou neerkomen,
diende te worden overgegaan. Als bij de behandeling van de rekening
1960 zou blijken, dat een te groot overschot zou zijn gekweekt, dan zou
overwogen kunnen worden of er aanleiding bestaat om de heffingen te
verlagen. Bovendien, zo werd door de voorzitter betoogd. zijn er een aantal projecten in studie, die een eenmalige uitgave of uitgaven voor een
kort aantal jaren vereisen. Bedoelde projecten zouden niet uit de reserve
kunnen worden gefinancieerd. indien de reserve zou worden gebruikt

voor dekking van het tekort op de gewone dienst, dat zou onstaan door
heffingsverlaging.
De begroting 1960 werd met algemene stemmen aanvaard.
WATERSCHAPSLASTEN OP BOSGRONDEN

Begin 195-9 wendde de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
zich tot het Polderdistrict "Veluwe" ten einde te bevorderen, dat voor
de bosgronden, gelegen binnen het territoir van het polderdistrict, een
gunstiger regeling ten aanzien van de aanslag zou worden toegepast

dan tot op dat ogenblik het geval was. De Vereniging richtte zich ter
zake ook tot het Bosschap.
Op verzoek van het Polderdistrict en met instemming van de
desbetreffende boseigenaren, verstrekte het Bosschap de namen en adressen van de betrokken boseigenaren. a1smede gegevens omtrent de hun

toebehorende beboste oppervlakte, opdat zou kunnen worden nagegaan
welke kadastrale percelen een ieder op zijn naam heeft, alsook in welke

klassen de percelen zijn gelegen. Het Polderdistrict beschikte namelijk
niet over gegevens betreffende de beboste oppervlakte binnen zijn grenzen. Door het Bosschap werden vervolgens mede aan de hand van de
topografische kaarten van het Bosschap in de desbetreffende gemeenten:
Apeldoorn, Heerde, Epe en Voorst, voor zover gelegen binnen het territoir van het Polderdistrict, op het kadaster alle kadastrale gegevens
van de betrokken boscomplexen verzameld. De topografische kaarten en
de registratiegegevens waren op deze wijze van groot nut. Het is ver. . .

heugend te kunnen mededelen. dat in het Gecombineerd College van
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het Polderdistrict "Veluwe" in zijn vergadering van 29 oktober 1959 de
Dijkstoel van het Pcilderdistrict heeft gemachtigd om de classificatieverordening zodanig toe te passen. dat de bosgronden worden beschouwd
als te liggen in de 'Ie klasse. Dit betekent voor het totaal areaal van 700
à 750 ha bos. gelegen binnen het territoir van het Polderdistrict. een
aanzienlijke verlichting van lasten.
De uiteindelijke belasting per ha bedraagt ongeveer in de 'Ie klasse
f 4.42. in de 3e klasse f 8.42 en in de 2e klasse f 13.42.
Ongeveer 300 ha was reeds geplaatst in de 'Ie klasse. doch voor ongeveer 400 à 450 ha zal nu per ha gedeeltelijk f 4 en gedeeltelijk f 9 minder
behoeven te worden betaald. Voor de gezamenlijke bosbezitters betekent
dit dus. uitgaande van 450 ha. een jaarlijkse lastenverlichting die ligt
tussen de f 1.700 en f 3.825.
SOCIALE AANGELEGENHEDEN

Op 8. 16 en 29 september. 26 oktober en 10 november 1959 kwam de
hoofdafdeling Sociale Zaken van het Bosschap bijeen en besteedde o.a.
aandacht aan de navolgende onderwerpen.

c.A.O. voor de bosbouw')
Na uitvoerige besprekingen zijn partijen bij de C.A.O. voor de bosbouw: de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. de Algemene
Nederlandse Agrarische Bedrij fsbond. de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond en de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond "St.
Deusdedit" het eens geworden over een nieuwe C.A.O. voor de bosbouw
voor het tij dvak 1 oktober 1959 - 30 april 1960.
In deze c.A.O. zijn de resultaten van het werkclassificatie-onderzoek
waarover in een afzonderlijk opgenomen artikel nader wordt ingegaan.
verwerkt. Voorts is het aantal uren van 2600 per jaar. verminderd tot
2500 uur per Jaar. of per week van gemiddeld 50 tot gemiddeld 48 uur.
De c.A.a. zal nu aan het College van Rijksbemiddelaars ter goedkeuring worden aangeboden en na goedkeuring zo spoedig mogelijk aan
de betrokkenen worden toegezonden.

Gemeten tarieven
In de vergadering van 26 oktober 1959 werden de eerste r.esultaten
van de proefnemingen met de gemeten tarieven besproken. Ir. A. G.
Gerritse:n gaf een toelichting. met name ten aanzien van drie punten,
waarvan bij de proefnemingen gebleken was. dat een nadere regeling
gewenst is.
De vergadering achtte het tijdstip nog niet gekomen om de gemeten
tarieven in de C.A.O. te verwerken. Dit kan pas geschieden. wanneer
het stadium van proefnemingen definitief voorbij is.
BOSWET

Op 15 juli 1959 is het Voorlopig Verslag van het ontwerp-Boswet
verschenen. Met belangstelling wordt het antwoord van de Regering
inzake de vele vragen van de Kamerleden afgewacht.
1) Zie ook bericht Ned. Ver. van B9seigenaren.
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PERSONALIA
Bij het Staatsbosbeheer verlaten wegens het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd de dienst: A. M. E. Papenhuyzen, inspecteur te
Utrecht en ir. J. L. W. Blokhuis, houtvester te Emmen, achtereenvolgens
met ingang van I november en I december 1959. Beiden waren op I november 40 jaren in dienst van het Staatsbosbeheer. Zij werden beiden
benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
Dr. W. Boerhave Beekman kreeg op de in oktober gehouden Houtdag
1959 van de Stichting Houtvoorlichtings Instituut. de Zilveren Molenprijs 1959 voor zijn publicistische en didactische arbeid ter verbreiding
van de kennis over hout.
BOS- EN HOUTDAGEN 1960
De Algemene Vereniging Inlands Hout, het Bosschap en de Stichting Bosbouw
Praktijk Onderwijs zullen op 14, 15 cn 16 juni 1960 in "Berg en Bos" te Apeldoorn
Bos~ en Houtdagen organiseren onder het motto: .. Bos en Hout .voor 10ng en Oud",
Het doel van deze Bos-- en Houtdageo is propaganda te maken voor het gebrUik van
hout. belangstelling te wekken vaor de bosarbeid in het algemeen en in het bijzonder
voor de opleiding aan de Lagere Bosbouw·Technische School te Apeldoorn, welke
school in september 1960 zal worden geopend en tenslotte om cen overzicht te geven
van de technische ontwikkeling biJ de bosaanleg, bosvcrpleging, de houtoogst en
de verwerking tot eindprodukten.
Hiertoe zullen worden gehouden: een houtdag op 14 juni, een jeugddag op 15 Juni
en een bosbouwdag op 16 juni.
Het gecoördineerd optreden van vorenvermelde instanties maakt het mogelijk het
publiek een overzicht te geven van het bos in verschillende groei~stadia, van de hoswerkzaamheden en van de verwerking van stam tot eindprodukt. Het secretariaat is
gevestigd Kolkakkerweg 171 , Wageningen (ir. A. G. Gerritsen).

LAGERE BOSBOUWTECHNISCHE SCHOOL
In aansluiting op vorenstaande mededeling, waarin van het voornemen is kennis
gegeven om te Apeldoorn in september van het volgend jaar een lagere technische
school voor de bosbouw met een vierjarige cursus te beginnen, zij vermeld dat volgens
een bericht uit het Handelsblad deze lagere bosbouw~technische school blijkens de
plannen zal worden gevestigd in de voormalige "Koningsschool", die ruim honderd
jaar geleden werd gesticht door koning Willem 111. De Koning wilde met deze school
de kinderen van Het Loo onderwijs verschaffen en tevens het peil van het onderwijs
te Apeldoorn omhoog brengen. Nu de doelstelling door de ontwikkelingen van onze
tijd achterhaald is. hebben de regenten besloten deze stichting dienstbaar te maken
aan het bosbouw~onderwijs. Het aantal geschoolde arbeiders in de bosbouw is nog
gering.
Het bestuur van de nieuwe school staat onder voorzitterschap van ir. E. Reinders.
opperhoutvester van Het Loo.

NIEUWE RECREATIE TERREINEN
In de Noordoostpolder zijn de bossen bij Kuinre, De Voorst en het voormalige eiland
Schokland voor het publiek opengesteld. Het betreft hier een bossengebied van tezamen
ruim 1700 ha. De bossen werden sedert 1944 in snel tempo aangelegd.
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ORGANISATIEBESCHIKKING 1959 VAN HET MINISTERIE VAN
LANDBOUW EN VISSERIJ

Overwegende, dat het gewenst is de inwendige organisatie en de taakverdeling over
de organisatieonderdelen van het Ministerie van Landbouw en Visserij opnieuw 1\I'3st
te stellen, heeft de minister van Landbouw en Visserij bij beschikking van 30 juli 1959,
kabinet nr. K 1012 besloten tot afkondiging van de Organisatiebeschikking 1959. in~
gaande september 1959, waaraan wij het volgende ontlenen.

Artikel 1. Het Ministerie van Landbouw en Visserij is ingedeeld in: Algemene
directies en algemene hoofdafdelingen: de Directie van de Landbouw; de Directie van
de Visserijen en de Directie van de Voedselvoorziening.
Artikel 2. De algemene directies en hoofdafdelingen zijn: a. Het Kabinet van de
Minister. b. De Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken. c. De Directie
Financiële Zaken. d. De Directie Algemeen Beheer. e. De Hoofdafdeling Voorlichting.
f. De Accountantsdienst. g. De Algemene Inspectiedienst en h. Het Bureau voor Orga~
nisatie en Efficiency.
Artikel 3. De Dir ec tie van de La n db 0 u w heeft tot' taak de ontwikke~
ling IVan de produktiemogelijkheden en de verhoging van het peil van de landbouw te
bevorderen. Zij onderhoudt het contact met de Centrale Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek. "
De Directie van de Landbouw is onderverdeeld in:
a. De Directie Algemene Zaken.
Coördinatie van de werkzaamheden der onder de Directie van de Landbouw ressorterende directies en hoofdafdelingen. waaronder begrepen de zaken betreffende de
internationale organisaties. Behartiging van en/of medewerking aan de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering in internationale organisaties en organen. waarin
technische aangelegenheden betreffende de landbouw aan de orde worden gesteld.
· ..•• Onder dcjze directie ressorteert het Bureau Buitenlandse Reizen.
b. De Directie Landbouwonderwijs.
Behandeling van de aangelegenheden betreffende de Landbouwhogeschool en de
hieraan verbonden instituten, alsmede van alle overige aangelegenheden betreffende
het landbouwonderwijs. waartoe worden gerekend de opleidingen, die een voorbereiding
geven voor de beroepen in de landbouw, waaronder wordt verstaan akkerbouw. weide~
bouw, veehouderij, zuivelbereiding, pluimveehouderij. bijenteelt, tuinbouw, ·b 0 s b 0 uw,
teelt van griendhout en elke andere vorm van bodemcultuur, alsmede het exploiteren
van landbouwwerktuigen. Opleiding en verdere ontwikkeling van de leerkrachten voor
het landbouwonderwijs.
c. De Directie Tuinbouw.
· .••. Bemoeiingen met keurings-- en kwekersaangelegenheden .'...•
d. De Directie Akker· en Weidebouw.
· .... Onder deze directie ressorteert het Rijksproefstation voor Zaadcontrole.
e. De Directie Veeteelt en Zuivel.
f. Het Staat.sbo'S:beheer.
Beheer der tot het Staatsbosbeheer behorende goéderen met uit;zondering van het
verhuren van het genot van de jacht.
Voorlichting en onderzoek op het gebied van de bosbouw, met inbegrip van het
bedrijfseconomisch aspect.
Behandeling van aangelegenheden betreffende de làndschapsverzorging en natuur~
bescherming. het laatste ten dienste van het Ministerie van Onderwijs. Kunsten en
Wetenschappen. Uitvoering van wettelijke bepalingen inzake de bosbouw en het
behoud van landschapsschoon. alsmede inzake de natuurbescherming, voorzover deze
laatste taak niet aan enig ander rijksorgaan is opgedragen.
g. De Veeartsenijkundige Dienst.
h. De Plantenziektenkundige Dienst.
Het waken over en het beNorderen van de gezondheidstoestand van cultuurgewassen
door: het uitvoeren van de wettelijke maatregelen tot wering en bestrijding Van schade·
lijke organismen; het verzamelen van gegevens omtrent de aanwezigheid van ziekten
en beschadigingen van planten; het vaststellen van de oONaak en het onderzoek van
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de wijze, waarop deze kunnen worden geweerd en bestreden: het bevorderen van
plantenziektenkunclige maatregelen, die de teelt en de bewaring van plant.en gunstig
beïnvloeden; het geven van algemene voorlichting hierover, mede ten behoeve van de
voorlichtingsdienst en het land~ en tuinbouwonderwijs.
Het keuren van planten, welke voor export worden aangehoden, en het afgeven -van
de door de landen van bestemming voorgeschreven gezondheidscertificaten.

Het onderzoeken van en toezicht houden op de samenstelling van bestrijdingsmiddelen
op grond van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
i. De Cultuurtechnische Dienst.
Behandeling van aangelegenheden ter bevordering 'Van de uitvoering van cuItuur~
technische werken, waartoe worden gerekend: ruilverkaveling, herverkaveling, vergro~
ting waar mogelijk van te kleine bedrijven, verbetering van gronden, aanleg en ver~
betering van agrarische ontsluitingswegen. aanleg IVan utiliteitswerken in het belang
van de landbouw. Behandeling van alle planologische vraagstukken, hieronder begrepen
de vertegenwoordiging van het departement in het inter~departementaal planologisch
overleg.
Bevordering van een doelmatig grondgebruik in de landbouw. Het bestuderen van
vraagstuk.ken op het terrein van de grond~ en pachtzaken. behandeling van alle ad~
ministratie.ve aangelegenheden welke verband houden met de uitvoering van de Pacht·
wet en de Wet op de Vervreemding van Landbouwgronden, waaronder begrepen de
behandeling van de correspondentie over grond- en pachtprijszaken alsmede het
onderhouden van de contacten met de Centrale Grondkamer en de Grondkamers met
dien verstande dat deze taken \zullen worden vervuld in naUWe samenwerking met de
Directie Economische Akkerbouw~. Veehouderij~ en ZUivelaangelegenheden van de
Directie van de Voedselvoorziening en met de Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken.
Bemoeiingen met instituten. die werkzaam zijn op het gebied van de cultuurtechniek.
landaanwinning en waterhuishouding.
Bij de Cultuurtechnische Dienst worden behandeld de zaken van de Stichting Beheer
Landbouwgronden.
j. De Directie Faunabeheer.
Behandeling van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de
Jachtwet. van de Mollen-. egels- en kikvorsenwet 1917. van de Nuttige: dierenwet 1914
en van het Muskusratte:nbesluit (Stb. 1951. 417). Met betrekking tot de in het wild
levende gewervelde dieren (uitgezonderd vi.ssen): het bevorderen van wetenschappelijk
onderzoek; het geven van voorlichting voorzover deze dieren voor de land~. tuin~ en
bosbouw. volkshuishouding en voor de jacht schadelijk of nuttig zijn; het treffen en
doen treffen van maatregelen ter bestrijding en voorkoming van schade.
Het treffen en doen treffen van maatregelen ter bevordering van het behoud van niet
schadelijk wild.
Het verhuren van het genot van de jacht op de terreinen in beheer bIJ het Staats·
bosbeheer en bij andere onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende
diensten en instellingen.
k. De Hoofdafdeling DocumentatIe en Publikaties.
Literatuurdocumentatie en beheer van de bibliotheek.. Samenstelling van het land·
bOllwverslag en de daarbij behorende documentatie. Verzorging van landbouwkundige
pllblikaties.
Onder deze hoofdafdeling ressorteert het Centrum voor Landbouwdocumentatie te
Wageningen.
I. Het Bureau van de Hoofdingenieur.
Teken- en reproduktie-werkzaamheden.
Behandeling van aangelegenheden van agrarisch-planologische aard, voorzover aan
dit bureau opgedragen.
Artikel 4. De Directie van de Visserijen.
Artikel 5. De Directie van de Voedselvoorziening.
e.
f.
g.
h.

De
De
De
De
i. De

Directie Handel en Nijverheid.
Directie Buitenlandse Handelsaangelegenheden.
Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland.
Directie Exportbevordering.
Directie Internationale Economische Samenwerking.

