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TER GELEGENHEID VAN DE VOORJAARSVERGADERING
TE GARDEREN
Dames en Heren.
Het is mij een groot genoegen U welkom te heten op deze voorjaarsbijeenkomst. welke we dit jaar hebben menen te moeten houden in het
centrum van ons land en wel in het hart van ·de mooie Veluwe.
Het verheugt mij dat zo velen onzer leden deze bijeenkomst bijwonen.
waaruit ik meen te mogen afleiden. dat de belangstelling voor onze verderingen en excursies steeds zeer groot blijft en evenzo dus de belangstelling voor de bosbouw in het algemeen.
Zulks is zeer begrijpelijk daar de materiële omstandigheden voor de
Nederlandse bosbouw de laatste jaren gunstig zijn en ook de algemene
betekenis van onze bossen meer en meer wordt ingezien. De waarde

welke zij hebben als recreatie terreinen. voor het landschappelijk schoon
en ook uit klimatologisch oogpunt wordt in een dichtbevolkt land als het
onze steeds groter. Het is moeilijk uit te maken. of het nut dat onze bossen hebben voor de houtvoorziening groter is dan de betekenis welke zij
hebben voor de meer algemene belangen. Daarvoor zijn deze waarden te
moeilijk vergelijkbaar. maar één ding is zeker. dat beide van zeer gr,,::>t
belang zijn en dat het feit dat onze bossen in toenemende mate gaan voorzien in ene zo nuttige grondstof als hout. waal":'an de prijs de laatste jaren
een dusdanige hoogte bereikt. dat de boscultuur ook economisch meer en
meer als de gelijkwaardige van land- en tuinbouw mag worden beschouwd. ons in de strijd voor het beboud van ons bosareaal. sterker
maakt.
Ook in •het afgelopen seiioen hebben de houtprijzen zich op een behoorlijk niveau gebandhaafd. Hoe het met deze prijzen in de naaste toekomst zal gaan is moeilijk te voorspellen. maar ik geloof niet dat men
beboeft te vrezen. dat spoedig een belangrijke daling van de houtprijzen
zaloptreden.
De gunstige economische omstandigheden van de bosbouw zijn mede

oorzaak. dat èn de bosbouwwetenschap èn de -praktijk zeer actief zijn.
Ik wil hier niet graag te kort schieten in waardering voor de ijver en
bekwaamheid van de beoefenaren van wetenschap en praktijk. maar zij
zullen de eerste zijn om mijn bewering. dat dank zij de gunstige economische omstandigheden. de vraagstukken welke om oplossing vragen
zich als het ware aan de wetenschappelijke werkers opdringen en dat de
beoefenaren van de practijk in niet geringe mate gestimuleerd worden bij
hun werk. door het bewustzijn.
dat hun arbeid zo rijkelijke vruchten af\
werpt.
In dit verband meen ik ook even te moeten vermelden. dat het rapport
van de studiereis. welke Professor Becking. Professor Houtzagers en Or
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Oudemans naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika maakten,
thans verschenen is en belangrijke gegevens bevat. Ongetwijfeld zal de
Nederlandse bosbouw hiervan rijkelijk vruchten plukken.
Verder zijn een tweetal vlugschriften verschenen, uitgegeven door het
Staatsbosbeheer. Het ene wijst in kort bestek op de grote betekenis van
de aanplant van populieren en geeft daarvoor nuttige wenken. Het andere
geeft Cen overzicht van de taak van het Staatsbosbeheer.
De Nederlandse Heidemaatschappij . maakt op ruime schaal propaganda voor de bosbouw door middel van haar algemeen gewaardeerde
film "Langs Ongebaande Clingen" en daarnaast heeft deze maatschappij
de opleiding van bosarbeiders en voorwerkers tot werkelijke bekwame
vakarbeiders in ernstige studie genomen. Ik hoop dat zij op dit gebied
evenveel succes zal oogsten, als zij zo volop gedaan heeft met haar cursus
voor de opleiding van middelbaar technisch personeel. Deze cursus is
thans verdubbeld in omvang, zodat ieder jaar een nieuwe 2-jaarlijkse cursus aanvangt.

Zoals ik reeds opmerkte, zijn de houtprijzen in het afgelopen seizoen
zeer bevredigend geweest. vooral als men in aanmerking neemt dat de

kwaliteit van het aangeboden hout niet steeds de beste was. Naar mijn
mening valt in dit opzicht nog veel te verbeteren.
De afgelopen winter en ook het voorjaar zijn bepaald gunstig geweest.
Het enige wat op 't ogenblik enige ongerustheid kan wekken is dat het
lariksmotje in vele streken van ons land optreedt als nog nimmer is
voorgekomen. Hoewel niet direct gevreesd behoeft te worden, dat de
bomen er aan dood zullen gaan, zal in elk geval de aanwas er ongunstig
door beïnvloed worden.
Wat onze vereniging in het bijzonder betreft, vermeld ik dat de bosbouwexcursie naar Denemarken thans is vastgesteld van 3 tot en met
10 Juni a.s., dat het programma zeer aantrekkelijk is en dat zich het
maximum aantal van 30 deelnemers heeft aangemeld. Ik hoop dat deze
excursie een leerzame en ook aangename studiereis wordt en dat zij de
banden, die ons met onze: Deense vakgenoten verbinden, zal verstevigen.

Aan U zal op deze vergadering een plan worden voorgelegd voor de
oprichting van een studiegroep, welke tot doel heeft de personen uit
wetenschap en praktijk, die zich voor bepaalde vraagstukken interesseren, met elkaar in contact te brengen.
Ons medelid Or J. A. van Steyn is dit voorjaar benoemd tot voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Onze Vereniging wenst hem van harte geluk met deze eervolle benoeming op een
zo belangrijke post.
Ten slotte vermeld ik nog dat twee onzer leden met een ridderorde
zijn begiftigd en wel ons bestuurslid de heer Ir G. A. Overdijkink en
ons lid de heer van Puyenbroek. Beiden werden benoemd tot officier
in de orde van Oranje Nassau. Ik bied hen beide de hartelijke gelukwensen van onze Vereniging aan. De heer Overdijkink heeft deze onderscheiding zeker te danken aan ene lange periode van grote activiteit 'lp
het gebied van de landscbapsverzorging. De heer van Puyenbroek vermoedelijk aan verdiensten, welke op een ander terrein liggen dan dat van
de bosbouw, maar het verheugt ons toch zeer dat deze onderscheiding
hem te beurt is gevallen te meer, waar het ons bekend is, dat hij evenals
wijlen zijn vader, met veel succes in de praktijk de bosbouw beoefent.
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Nog kan ik mededelen. dat sedert de laatste opgave in het Tijdschrift.
-1 nieuwe leden door het Bestuur zijn toegelaten t.w. :
Ir Hendriks. Directeur van de Ned. Heidemaatschappij.
Ir Luytjes. verbonden aan het Itbon.
Ir Overbeek. oud Inspecteur van het Boswezen in Indonesië.
Mevrouw Overdijkink.-Spaan
en dat ik hier als introducé kan welkom heten Dr Schreiner. forestgeneticist of the forest,research,station te Philadelphia. U.S.A.
In eindig dan thans met de wens uit te spreken. dat deze vergadering.
en de excursie van hedenmiddag en die van morgen er wederom het

hunne toe mogen bijdragen. om de bosbouw in Nederland te bevorderen
en de band tussen de bosbouwers onderling te versterken.

HOUTOPBRENGSTEN VAN DE HOUTVESTERIJ "ASSEN"
[624.1 : 922.1 (492)J
door

J. J. M. JANSEN

,
Sinds enige jaren bespreekt de oud ... inspecteur van het Incl. Boswezen

P. van Zon. het jaarverslag van het Staatsbosbeheer. De inhoud daarvan kan hem niet bevredigen. Allerlei gegevens, die een juist inzicht
kunnen geven over het gevoerde beheer en de financiële uitkomsten mist

hij daarin. Ik ben het in dit opzicht wel met hem eens. Men moet echter
niet vergeten. dat het Staatsbosbeheer een heterogeen samenstel van
beheersobjecten omvat. zoals parkbossen (Haagse Bos). duinbebossingen. echte bosbedrijven en bebossingen van stuifzand en heidevelden.
Vergelijking van de gegevens dezer onderling zozeer verschillende bosbeheersobjecten heeft feitelijk weinig zin. terwijl samenvoeging van die
gegevens helemaal niet geschikt is tot het trekken van conclusies. Zo

memoreert van Zon uit het jaarverslag 1949. dat de houtopbrengsten per
houtvesterij per ha uiteenlopen van 5.1 m 3 tot 0.9 m3 . Voor de houtvesterij "Assen" was inderdaad de houtopbrengst in 1949 per ha gerekend slechts 0.9 m3.
Ik acht het dienstig Over mijn houtvesterij enige gegevens te publiceren.
die van Zon en andere beoefenaars van de cij ferkunst naar ik hoop wel
zullen bevredigen.
De houtvesterij .. Assen" omvat 'Ió deel van de oppervlakte bos. die het
Staatsbosbeheer bezit en wel 8138 ha. Deze oppervlakte bedroeg op
I Januari 1942 6000 ha
I Januari 1932 2800 ..
I Januari 1922 800 ..
De leeftijdsklassen zijn dus als volgt vertegenwoordigd:
van I tot en met 10 jaar met 2138 ha
11..
.. 20..
3200 ..
21
.. 30..
2000 ..
" 31..
.. 44
800 "

