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Dames en heren.
Mag ik U namens het Bestuur van harte welkom heten op deze voorjaarsvergadering. Uw talrijke opkomst is voor ons een bewijs. dat ook
ditmaal het ontworpen programma aantrekkelijk is. In het bijzonder moge
ik hier welkom heten de directie van het Staatsbosbeheer en de vertegenwoordigers van het Bosschap. en van de nauw aan onze vereniging ver~
bonden Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. wier tegenwoordig~

heid wij steeds bijzonder op prijs stellen.
Helaas moet ik ook ditmaal mijn beschouwingen beginnen met het
betreuren van enige personen. die ons door de dood ontvielen. Het zijn
onze donateur W. F. C. H. Graaf Bentinck Waldeck Limpurg van het
landgoed Middachten en ons lid Jhr. D. J. A. A. van Lawick van Pabst.
Wij willen hen met een ogenblik stilte herdenken.
Verder hebben de heren Ir. M. L. Bernelot Moens. Z. van Doorn.
Ir. K. E. Huizinga. Ir. C. J. Mol en Dr. A. Thorenaar voor het lidmaatschap van onze vereniging bedankt. Gelukkig wordt dit verlies ruimschoots goedgemaakt door de toetreding van 12 nieuwe leden. het zijn
de heer H. J. Blijdenstein en mevrouw T. G. Blijdenstein-ter Horst. Ir.
M. C. L. Hermens. J. H. van Leeuwen. Ir. C. F. Lekkerkerker. Ir. A. J.
van der Poel. Ir. F. W. Rappard. Ir. E. C. M. Roderkerk. Ir. P. N. Ruige.
Ir. C. J. Stefels. Ir. P. C. van der Weerd en J. M. H. F. Baron de Wychs
de Wenne, die ik. voorzover zij hier aanwezig zijn in het bijzonder wel ...

kom wil heten en de hoop uitspreken. dat zij zich in onze kring spoedig
geheel thuis zullen voelen. Als donateur van onze vereniging trad toe
de heer A. Graf zu Ortenburg van het landgoed Middachten.
Verder meen ik niet onvermeld te mogen laten. dat twee onzer leden.
de heren J. Luitjes en J. van Soest. kortgeleden aan de Landbouwhogeschool zijn gepromoveerd, waarmede ik hen ook van deze plaats van
harte wil gelukwensen.
Op 15 maart j.l. herdacht Ir. F. W. Malsch zijn 'IO-jarig ambtsjubileum. waarbij hij als waardering voor zijn vele verdiensten als Directeur

van het Staatsbosbeheer. door H.M. de Koningin werd bevorderd tot
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ons voltallig bestuur
heeft hem met deze hoge onderscheiding zijn gelukwensen aangeboden.
Betrekkelijk kort daarop. op 30 mei trad de heer Malsch wegens volbrachte diensttijd af als Directeur van het Staatsbosbeheer. Op de afscheidsreceptie. die het Bosschap te zijner ere had georganiseerd. bleek
dUidelijk. hoevele vrienden Ir. Malsch zich gedurende zijn loopbaan had
gemaakt. De Voorzitter van het huldigingscomité. die ook namens de
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Nederlandse Bosbouw Vereniging sprak, bood hem bij die gelegenheid
een huldeblijk aan.
Ik wil niet nalaten de afgetreden Directeur hier namens onze vereniging dank te zeggen voor zijn zeer gewaardeerde medewerking en gulle
gastvrijheid, die onze vereniging bij excursies op het domein van het
Staatsbosbeheer steeds van hem mochten ondervinden. Voor de Nederlandse Bosbouw Vereniging is het echter in het geheel geen afscheid.
Bij de benoeming van Ir. Malsch tot Directeur van het Staatsbosbeheer
verloren wij in hem een zeer gewaardeerd voorzitter, omdat hij zulks niet
verenigbaar achtte met zijn nieuwe functie. Thans verheugen wij ons.

dat wij hem weer als volwaardig lid hebben teruggewonnen en wij hopen
nog vaak een beroep te mogen doen op zijn veelzijdige ervaring en

gerijpt oordeel. De opvolging in de Directie van het Staatsbosbeheer is
nog in nevelen gehuld, hoewel wij wel enig vermoeden hebben. Wij
hopen, dat de nieuwe Directeur onze vereniging in zijn streven even
welwillend tegemoet zal treden.
Ik moge thans overgaan tot meer zakelijke onderwerpen.
De ongunstige conjunctuur van de houtmarkt weerspiegelt zich in de
nieuwe mijnhoutprijzen, die dit jaar eerst zeer laat, in februari, bekend

zijn geworden. Door de belangrijke plaats, die het mijnhout bij de binnenlandse houtafzet inneemt, geldt het prijspeil van dit sortiment algemeen als barometer voor de binnenlandse houtmarkt.
Door de zorgelijke situatie in de kolenindustrie - ondanks ingekrompen productie nog stijgende voorraden - zijn de mijnhoutprijzen voor
1959 belangrijk lager uitgevallen dan die voor 1958. Voor de dunne sortimenten (5-9 cm) liggen zij 18% en voor de zwaardere sortimenten
(10 cm en op) 12% beneden het niveau van 1958. Hierdoor is de room
bij de houtproductie er wel af. Ik vraag mij af, of onder de huidige omstandigheden het handhaven van de, in vergelijking met omringende
landen, exorbitante omzetbelasting van 5% nog wel te rechtvaardigen is.
Ook door andere structuurwijzigingen in de houtmarkt blijft de afzet
van de in Nederland relatief hoge productie aan dunne sortimenten
moeilijk. Het is daarom een bijzonder gelukkige gedac6te geweest, dat de
Studiekringcommissie de houtafzet als onderwerp voor de bijeenkomst op
19 februari 1959 te Arnhem heeft gekozen. Op deze bijeenkomst, die door
een zestal goed gedocumenteerde praeadviezen uitstekend was voorbereid
-

ik moge de Studiekringcommissie hiervoor nog gaarne onze erkente-

lijkheid betuigen - is wel overduidelijk gebleken, dat aan de ontwikkeling van de binnenlandse houtproductie en houtafzet nog te weinig aandacht is besteed en dat er in vele opzichten onvoldoende samenwerking
en begrip bestaat tussen houtproducent, houthandel en houtindustrie.
Het is min of meer een propaganda geworden voor de behoefte aan de
instelling van een productschap voor hout. Ik beschouw dit effect als
het voornaamste succes van deze zeer geslaagde en drukbezochte bijeen-

komst.
De vraag rijst dan vanzelf wat nu ?
Het is alleszins begrijpelijk, dat in de eerste plaats de Studiekringcommissie zich deze vraag heeft gesteld en zich daarmede tot het Bestuur
heeft gewend om verdere initiatieven in deze. Ik kan U echter mededelen,
dat deze niet direct nodig blijken, daar het besef, dat in dit opzicht wat
gedaan moet worden, reeds bij de daarvoor aangewezen instanties is
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ontwaakt. Zo heeft het Bosschap op 16 januari 1959 een Economische
Commissie ingesteld, die zich in het bijzonder zal hebben bezig te houden
met de vraag hoe het onderzoek naar de huidige en toekomstige Nederlandse houtproductie en houtafzet het hest kan worden georganiseerd.
Deze commissie is als volgt samengesteld: dr. Th. C. Oudemans, voorzitter dr. J. H. Becking, ir. H. J. A. Hendrikx, de heren Hilkens en
H. Kikkert, ir. E. Reinders, ir. H. W. Schenkenherg van Mierop en
ir. H. Vredeling leden, mr. S. J. Halhertsma secretaris. De commissie is
op 22 april 1959 te Utrecht voor het eerst samengekomen en wij zullen
dus nog resultaten van de werkzaamheden hebben af te wachten.

Voorts heeft de hijeenkomst van de Studiekringcommissie reeds tot
gevolg gehad, dat in de commissie van het Bosschap voor het meten van
hout, ook vertegenwoordigers van de houthandel en de houtindustrie
zijn opgenomen. Hierdoor zal het werk dezer commissie meer vrucht-

dragend kunnen zijn.
De helangstelling, die de houtspaanderplaten-industrie voor de afzet
van kleine houtsortimenten verdient, hebben wij getracht te bevorderen,

door de vertoning van de fraaie kleuren-geluidsfilms "Gebändigtes Holz"
van de Triangelwerke op 14 februari in de Hogere Bosbouwschool van
de .Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem, door de harthouthandel
Rote-Westzaan. Voor hun welwillende medewerking betuig ik zowel
de hardhouthandel Rote-Westzaan als de Nederlandse Heidemaatschappij gaarne onze hartelijke dank. In dit verband kan ik verder mededelen,
dat de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren op 22 mei een bezoek
bracht aan de "Efdebe" houtspaanderplatenfabriek van de firma Bruynzeel te Dordrech t.
Bij het onderzoek naar de geschiktheid van zwaar douglashout voor
fineer is de noodzaak van een vroegtijdig hoger opsnoeien van ·de stam-

men wel overtuigend gebleken. De daaraan te besteden kosten zullen
zich zeker betaald maken. Wat betreft de geschiktheid van de douglas
voor paal hout is gebleken, dat een sterke dunning, die een snelle diktegroei bevordert, geen noemenswaardige invloed heeft op de stamvorm.
Vermeldingswaardig is ook nog, dat in januari de gemeten tarieven
voor het vellingswerk van groveden in Nederland door ir. A. G. Gerritsen en ir. M. Bol zijn gepubliceerd.
Wij leven thans wel in een echte "Sturm und Drang"-periode van
de bosbouw en daardoor zijn er ondanks het korte tijdsverloop nog meer
belangrijke zaken te vermelden.
De reacties, die de ontwerp-boswet in de bosbouwwereld heeft opgewekt zijn in het februarinummer van ons tijdschrift bijeengebracht. Het

Bosschap heeft in een adres aan de leden van de Tweede Kamer op
twee leemten in het ontwerp de aandacht gevestigd: die betreffende het
kapverbod en die omtrent de hevoegdheid van lagere publiekrechtelijke
lichamen. De behandeling van deze wet in de volksvertegenwoordiging
is door de kamerontbinding vertraagd, waardoor het noodzakelijk is geworden de overgangswetgeving tot I juli 1960 te verlengen. In afwachting van de tot standkoming van de nieuwe boswet, werd op 12 december 1958 de voorlopige bosvoorlichtingsraad door de Directeur-Generaal
van de Landbouw geïnstalleerd. Wij zien de behandeling van deze ontwerpwet in de nieuwe kamer onder het nieuwe kabinet met veel belangstelling tegemoet.
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De vorige vergadering heb ik U reeds medegedeeld. dat de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en de Nederlandse Bosbouw Vereniging. met het oog op de steeds toenemende wildschade in de bossen.
het voornemen hadden opgevat een commissie in te stellen voor de bestudering van het wildvraagstuk. Tegen het eind van 1958 ontwikkelde
zich in de dagbladpers en de Toeristenkampioen. een felle actie tegen
de door de Directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw.
genomen maatregelen ten behoeve van de herten bescherming op de
Veluwe. hoofdzakelijk met het oog op de recreatie. In het januarinummer
van ons tijdschrift heeft vervolgens Prof. Hellinga de houtteeltkundige
zijde van dit vraagstuk belicht.
Deze stroom van publicaties hebben tot vragen van de leden van de
volksvertegenwoordiging. aan de Minister geleid. De intussen opgetreden minister van Landbouw ad interim ir. C. Staf. heeft daarin aanleiding gevonden de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland.
mr H. W. Bloemers te verzoeken onder zijn voorzitterschap een commissie in te stellen om hem advies uit te brengen omtrent hertenbescherming op de Veluwe. Deze commissie hoopt binnen 2 maanden met haar

rapport gereed te komen.
De commissie Bloemers heeft echter de instelling van de door de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en de Nederlandse Bosbouw
Vereniging gedachte commissie niet overbodig gemaakt. daar de laatste
een veel ruimere taak is toegedacht. en zich niet tot de herten en de Veluwe beperkt. Om doublures te vermijden. zal de laatste commissie zich in
het bijzonder bezighouden met het reewild. Deze commissie is als volgt
samengesteld: de heer H. Th. s' Jacob. voorzitter: leden: ir. A. A. C.
van Leeuwen. dr. J. F. van Oosten Slingeland en P. M. Tutein Nolthenius als vertegenwoordigers van de bosbouw. de heren Bijsterveld. Hogendam en Prangsma als vertegenwoordigers van de drie centrale landbouworganisaties. mr. Thate als vertegenwoordiger van het Jagergenootschap en ir. J. J. Westra als secretaris. Zij werd op' 26 februari door
mij te Wageningen geïnstalleerd en is toen direct met haar werkzaamheden begonnen.
Wij willen hopen. dat beide commissies er in zullen slagen ons een
weg te wijzen. die tot een vermindering van de zo bedenkelijke wild'schade kan leiden.
Een ander facet. dat in de afgelopen periode naar voren is gekomen.
is de betekenis. die de bosbouw wordt toegekend in het "Meerjarenplan
voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken in Nederland".
dat door de Centrale Cultuurtechnische Commissie is uitgebracht. Hierin
is een voor de bosbouw nieuw geluid te beluisteren. Daarin wordt namelijk aanbevolen op de van nature slechtere gronden het aantal kleine
landbouwbedrijven drastisch te verminderen. en een belangrijk deel van
deze gronden voor bos te bestemmen, daar van houtteelt een beter rendement is te verwachten.

Ook aan rUilverkaveling van bosgronden is in dit rapport aandacht
geschonken. Deze zal voordeel kunnen opleveren door een doelmatiger
kavel grootte en -'Vorm. en door een betere ontsluiting. Werken voor de
waterhuishouding en grondverbetering zijn echter van geheel ondergeschikte betekenis. .
In dit verband is het wel aardig te vermelden. dat onlangs over de
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eerste ruilverkaveling van bosgronden volgens de ruilverkaveHngswet

van 1954, omvattende 180 ha bos op de Hellendoornse berg, overeenstemming is verkregen tussen de betrokken partijen: het Staatsbosbeheer
en enkele particuliere bosbezitters. Dit is een mijlpaal op de weg naar
sanering van ons al te versplinterd boshezit.

Het is te hopen, dat een andere stap in de goede richting ten aanzien
van de coöperatieve bedrijfsvorming, die mogelijkheden opent tot een
economischer houtproductie, niet al te lang op zich zal laten wachten.
Bij de verheugende ontwikkeling van de bedrijfsregeling en de bedrijfsboekhouding in de laatste jaren zal het mogelijk zijn de belangen van
de deelnemende partijen te waarborgen. Het komt mij voor dat de tot
standkoming van dergelijke bedrijfscoöperaties belangrijk bevorderd zou
kunnen worden, als ook het Staatsbosbeheer daaraan zou willen deelnemen.
De door onze vroegere voorzitter wijlen Prof. Houtzagers gepropageerde boom feestdagen vinden steeds meer ingang. In dit jaar zijn in
8 gemeenten in Gelderland: Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Ede, Epe,
Ermelo, Voorst en Wageningen en in Noord Holland in de gemeente
Hilversum dergelijke boom feestdagen georganiseerd. Enkele daarvan
werden door onze ondervoorzitter bijgewoond..Wij hopen, dat dit aardige gebruik om bij de jeugd liefde voor het bos te kweken nog door
vele andere gemeenten over het gehele land verspreid zal worden overgenomen.
Een andere aangelegenheid, die in deze periode zijn beslag heeft gekregen, is de nauwere samenwerking tussen de Stichting het Bosbouwproefstation de Dorschkamp en de Landbouwhogeschool. Deze werd bereikt door de drie bosbouw hoogleraren tot adviserende leden van het
Bestuur te benoemen. Hierdoor is een goede coördinatie van het door

beide instellingen uitgevoerde bosbouwonderzoek beter gewaarborgd.
En tenslotte nog een enkele opmerking over ons tijdschrift. De in
1958 tot stand gekomen samenwerking tussen de Nederlandse Bosbouw
Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren is naar
mijn mening een onverdeeld succes gebleken. Zowel het uiterlijk als de
inhoud van het tijdschrift heeft door deze samenwerking belangrijk gewonnen, terwijl door de veel grotere oplaag (thans 1200 exemplaren)
het met het tijdschrift nagestreefde doel veel beter wordt bereikt. Ik ben
in dit opzicht bepaald veel optimistischer gestemd dan de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren in het laatste jaarverslag.
Een andere kwestie is of de indertijd overeengekomen ingewikkelde
kostenverdeling wel geheel billijk is. Ik zou ervoor willen pleiten om een
eenvoudiger kostenverdeling te overwegen, gebaseerd op het beginsel
dat alle leden ongeveer de kostprijs van het tijdschrift zullen hebben te
dragen. Met de beide redacties zou ik willen nagaan of de uiteindelijke
prijs zodanig zou kunnen worden vastgesteld, dat daaruit enige reserve
is te kweken voor de verdere ontwikkeling van dit voor beide vereni. .

gingen zo belangrijke orgaan. Een en ander in de hoop natuurlijk, dat
het beginsel van pariteit ook bij de Nederlandse Vereniging van Boseigenahen instemming zal kunnen vinden.

Met een woord van lof en dank voor de wijze, waarop het tijdschrift
wordt geredigeerd, aan de commissie en wel in het bijzonder aan de
secretaris van die commissie wil ik dan deze rede bes1uiten en de ver...

gadering voor geopend verklaren.

