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Deze belangwekkende uitgave van het IUFRO-secretariaat, waaraan een groot
aantal geleerden uil de Europese bosbouw hun medewerking hebben verleend, verdient ongetwijfeld ook in Nederlandse bosbouwkringen alle aandacht. Het doel van dit
werk is, om - in het kader van de toenemende economische integratie in Europa _
ook in de bosbollwsector te geraken tot een uniform rekeningschema, zodat zowel op
nationaal als op Europees niveau de nodige bedrijfsvergelijkingen kunnen worden
doorgevoerd. Het resultaat van deze internationale samenwerking, dat in drie talen
is weergegeven, omvat twee voorstellen voor een toc te passen rekeningschema bij de
bosbedrijfsboekhouding.
Voorstel I is gebaseerd op het zogenaamde proces-principe en volgt dan ook bij de
boekhouding het verloop van het houtproduktieproces. Van veel belang hierbij is, dat
in het rekeningschema al direkt cen splitsing wordt doorgevoerd in neutrale lasten en
baten èn bedrijfslasten en -baten, zodat naast het totale resultaat tevens het neutrale èn
het bedrijfs-resultaat wordt verkregen. Deze werkwijze leidt tevens tot een winst- en
verliesrekening en een kostprijsrekening. De bosbedrijfsboekhouding hier te lande en in
de landen van Noord-Europa volgt. dit principe.
Voorstel II is ontleend aan het zogenaamde balans-principe en stelt bij de systematische registratie de opstelling van een eindbalans op de voorgrond. Deze werkwijze
is eenvoudiger en overzichtelijker, maar leidt dan ook slechts tot het totale resultaat. In
Oostenrijk en de meeste landen van Zuid-Europa wordt volgens dit principe gewerkt.
Overigens gaan beide voorstellen primair uit van een indeling in rubrieken c.q.
klassen, waarbij in principe elke afzonderlijke klasse zich hetzij tot de kapitaalsfeer
hetzij tot de exploitatiesfeer beperkt. Voorstel I gaat daarbij uit van 10 klassen (0 tlm
9) en voorstel II van 9 klassen (I t/m 9).
De veelal in de bosbouw gebruikelijke en historisch gegroeide gemengde boeking
naar plaats en soort blijkt niet langer te voldoen aan de huidige behoefte aan een
kostensoorten- en kostenplaatsenrekening. Beide voorstellen voorzien dan ook niet
alleen in een dergelijke scheiding tussen kostensoorten en kostenplaatsen, maar gaan
tevens in eerste instantie uit van een boeking naar soort of aard der kosten resp.
lasten; pas daarna gaat voorstel lover tot een verdere uitsplitsing naar kostenplaatsen.
Een dergelijke werkwijze wordt van veel belang geacht voor de verdere ontwikkeling
van de bosbouw, alsmede voor de financiële controle daarop. Aldus wordt niet alleen
een volledige boeking van de kosten naar kostenplaatsen verkregen, maar wordt tevens
de nodige aandacht geschonken aan de ook in de bosbouw gevoelde behoefte aan een
kostensoorten-analyse.
Het lijkt voor de hand te liggen, dat de Nederlandse bosbouw aan voorstel I de
voorkeur zal geven. Ongeacht de uits1ag van deze keuze, blijft hier te lande een zo
reëel mogelijke waardebepaling van de vermogensbestanddelen, die het Nederlandse
bos ten dienste staan, het grote struikelblok vormen. Bosbeheer impliceert tenslotte in
eerste instantie het deskundig beheer van een zeer omvangrijk vermogen en de recente
historie heeft ons wel geleerd, dat in de waarde van de samenstellende delen van dat
vermogen op vrij korte termijn grote veranderingen kunnen gaan optreden. Ook alom
deze redenen blijft grole voorzichtigheid geboden bij het maken van de nodige bedrijfsvergelijkingen op nationaal en Europees niveau. Zulks kan temeer klemmen, zolang
men niet verzekerd kan zijn van een redelijk uniforme werkwijze bij de waardebepaling
van de samenstellende opstanden van de staande houtvoorraad. In dit verband kan het
interessant zijn kennis te nemen van de desbetreffende richtlijnen hiervoor in de Bonds..
republiek (Bewertungsrichtlinien Forstwirtschaft, 1959). Deze richtlijnen zijn aldaar
tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het ministerie van land· en bosbouw
enerzijds en het ministerie van financiën anderzijds.
J. J. Mooij (I.B.O. - Wageningen)

Untersuchungen iiber den Einfluss von Eucalyptusbeständell aul den Boden - IUFRO München 1966 (met Duitse, Engelse en Franse tekst).
[114.5: 178.6}
Zoals wel bekend is, worden reeds gedurende meer dan 30 jaren zeer snel groeiende
Eucalyptussoorten in toenemende mate aangeplant op droge en warme groeiplaatsen van
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de landen, welke aan de Midde11andse Zee zijn gelegen. Hierbij doet zich de vraag
voor of deze aanplantingen geen nadelige invloed op de bodem uitoefenen. De IUFRO
heeft deze kwestie indertijd aan de FAO voorgelegd en deze internationale bosbouworganisatie heeft hieraan sedert 1954 bijzondere aandacht geschonken.

Sindsdien hebben zowel in Marokko als in Italië en Spanje de nodige chemischphysische en microbiologische onderzoekingen,plaats gevonden. De resultaten daarvan
zijn thans in deze uitgave gepubliceerd. Gebleken is, dat:
- de onttrekking van voedingsstoffen aan de bodem door Eucalyptussoonen zelfs op
relatief onvruchtbare gronden van zeer geringe betekenis is;
- de vertering van het strooisel leidt tot de vorming van milde humus, zodat zelfs
op zeer doorlatende gronden geen uitspoeling en verzuring optreedt;
- de microflora van de grond door de aanplant van deze houtsoorten niet wezenlijk
wordt beïnvloed.

J. J. Mooij (I.B.D. - Wageningen)

RECTIFICATIE (SEPTEMBERNR.) IN HET ARTIKEL VAN
J. L. GULDEMOND (BALSEMPOPULIEREN KRUISINGEN)

In het artikel .. De balsemkruisingen Populus 'Androscoggin', P. 'Geneva'
en P. 'Oxford'" in nummer 38 (9) is op bladzijde 329 in de tweede alinea een
storende fout ontstaan. Deze alinea moet als volgt worden gelezen:
.. Een voorbeeld van het duidelijk achterblijven van balsempopulieren is
een 'Oxford' -rij in een beplanting te 's-Heer Arendskerke, waar 'Robusta' en
'Geirica' op kleigrond respectievelijk 80% en 150% meer dan 'Oxford" produceren."

ONTWERPBEGROTING BOSSCHAP
Ten kantore van het Bosschap is voor een ieder ter lezing neergelegd de
ontwerp-begroting van het Bosschap voor het jaar 1967 met bijbehorende
toelichting. Dit ontwerp wordt op aanvraag beschikbaar gesteld en zal op
woensdag 30 november 1966 in een openbare vergadering van het bestuur van
het Bosschap worden behandeld.
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