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OPENINGSREDE VAN DE VOORZITTER OR. J. H. BECKING
OP DE NAJAARSVERGADERING
VAN DE NEDERLANDSE BOSBOUW VERENIGING
TE BERGEN OP ZOOM OP 23 OKTOBER 1959
Dames en heren,
Het is mij een genoegen U allen hartelijk welkom' te mogen heten op
deze najaarsvergadering van onze vereniging. Uw talrijke opkomst is
voor het bestuur een bewijs, dat ook ditmaal het door onze voortvarende
secretaris ontworpen programma - waarvoor ik hem gaarne mijn hulde
betuig - de nodige aantrekkingskracht heeft gehad.
Een bijzonder woord van welkom zou ik willen richten tot de vertegenwoordigers van de directie van het Staatsbosbeheer, van het Bosschap,
van de directie van de Nederlandse Heidemaatschappij, van de zo nauw
met onze vereniging samenwerkende Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en tenslotte van de pers. Ik kan U de verzekering geven, dat
het bestuur dit bewijs van belangstelling in ons verenigingsleven ten
zeerste waardeert.
Mijn beschouwingen over de sinds de voorjaarsvergadering voorgevallen belangrijkste gebeurtenissen moge ik ditmaal beginnen met het memoreren van de prachtige, zonnige zomer en herfst, die wij dit jaar hebben
mogen genieten. Het moet de fraaiste zomer en herfst zijn geweest van
de laatste 200 jaar.
Voor het bosbeheerspersoneel bood dit echter geenszins een gelegenheid tot ontspanning. De uitzonderlijk lange en intense droogte verhoogde
in sterke mate het brandgevaar en voor hen was het wel een zeer zorgelijke en inspannende tijd, waarvoor velen hun vacantie zullen hebben
moeten uitstellen. Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen en de
efficiënte organisatie van de bosbrandweer kon toch dit jaar een sterker
optreden van bos- en heidebranden niet worden voorkomen. Bedroeg de
verbrande oppervlakte in 1957: 868 ha en in het zeer natte jaar 1958
slechts 240 ha, tot 1 oktober 1959 steeg deze oppervlakte reeds tot 2900
ha, waarmede het als "rampjaar" bekend staande jaar 1954 met ca 300
ha werd overschreden. En tot heden toe is het gevaar voor nieuwe bosbranden nog geenszins geweken.
Van de tot 1 oktober 1959 geregistreerde 691 bos- en heidebranden,
was 31% aan onvoorzichtigheid en ruim 1 % aan kwaadwilligheid te
wijten, terwijl van de overige de oorzaak niet met zekerheid kon worden
vastgesteld. Voorts moge nog worden vermeld, dat bij de bosbrandbestrijding van velerlei instanties zeer veel medewerking en waardevolle
hulp werd ontvangen.
De felle en lange droogte heeft ook grote schade aangericht aan de
nieuwe aanplant en de jonge, tot 20-jarige, opstanden. Vooral de lariks,
de douglas, de sitka en de Corsicaanse den hebben hiervan geleden. Hoe
groot deze schade is, laat zich thans nog moeilijk beoordelen. De oudere
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opstanden hebben uiterlijk minder van de droogte geleden, al zal de
aanwas, met uitzondering van de populier, wel veel geringer zijn dan in
meer normale jaren.
.
Bijzonder goed heeft de eik de lange droogte doorstaan, hij bleef de·
gehele zomer fris groen en schonk ons ook na vele jaren weer eens een
goede eikelmast.
Het Staatsbosbeheer heeft in besloten kring haar 60-jarig jubileum
herdacht. In zijn jubileumuitgave: .. Bos en beemd - 60 jaar evolutie",
is, na een .. ten geleide" van de minister van Landbouw en Visserij en
een voorwoord van de directeur van het Staatsbosbeheer, door een
bijzonder fraaie foioreportage en enkele kernachtige zinnen in beeld
gebracht, hoe de werkzaamheden van het Staatsbosbeheer, aanvankelijk
beperkt tot een zeer bescheiden oppervlakte staatsbos, zich in de loop
van deze zestig jaar heeft ontplooid tot een zeer omvangrijke en veelzijdige taak, niet alleen ten aanzien van de bosbouw, maar ook van de
natuurbescherming, de recreatie en de landschapsverzorging.
Ik wil de directie van het Staatsbosbeheer vanaf deze plaats gaarne
van harte gelukwensen met dit jubileum en daarbij de hoop uitspreken,
dat de in haar jubileumuitgave zo treffend weergegeven evolutie, zich
ook in de toekomst zal weten voort te zetten.
In aansluiting op deze goede en verheugende voorlichting van het
Nederlandse publiek over het gevoerde bosbeleid, wil ik uw aandacht
vestigen op het voornemen van het bestuur van de Algemene Vereniging
Inlands Hout om in 1960 en wel op 14 tot en met 16 juni te Apeldoorn
een 3-tal bos- en houtdagen te organiseren: één hout-, één jeugd- en
één bosbouwdag. Ik moge deze dagen in uw bijzondere belangstelling
aanbevelen.
Voorzover ik heb kunnen nagaan heeft zich, de in het vorig jaar opgetreden depressie in de inlandse houtmarkt, niet verder verdiept. Door de
inmiddels weer wat gestegen bouwactiviteit verwacht ik, dat de prijzen
van het bouwhout wel iets zullen aantrekken. In tegenstelling daarmede
zal echter door de nog steeds voortdurende crisis in de kolenindustrie
enige verbetering van de mijnhoutprijzen - het voor de Nederlandse
bosbouw meest belangrijke sortiment - niet kunnen worden verwacht.
Zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden voor onze dunne houtsortimenten heeft derhalve nog niets aan actualiteit ingeboet.
De door het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek en de Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw ontworpen gemeten kaptarieven blijken in de praktijk steeds meer ingang te vinden.
De Commissie voor het .. Meten van Hout" van het Bosschap, die met
vertegenwoordigers van de houthandel en de houtindustrie is uitgebreid,
werkt thans aan een herziening van de aanbevolen meet- en sorteringsvoorschriften .
. Verder is het een verheugend verschijnsel, dat na het Staatsbosbeheer
ook de particuliere bosbouw meer belangstelling is gaan tonen voor een
doelmatige bosbedrijfsboekhouding. Hierdoor zullen mettertijd voor een
aantal voorbeeld-bedrijven betrouwbare en vergelijkbare kostprijs- en
rendementcijfers kunnen worqe~ ver:kregen.
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Wat betreft het ingestelde onderzoek naar de wildstand in het Nederlandse bos kan het volgende worden medegedeeld.
De Adviescommissie Bloemers inzake het herten reservaat Zuid-OostVeluwe heeft in augustus haar rapport aan de minister van Landbouw
en Visserij ingediend. Het is intussen onder de titel .. Hertenreservaten"
in druk verschenen en bij de hoofdafdeling documentatie en publikaties
van dit ministerie verkrijgbaar.
In dit advies - waarbij ik mij uiteraard beperk tot de voor de bosbouw belangrijke punten - heeft de commissie zich unaniem uitgesproken vóór de instandhouding van het 15.000 ha grote hertenreservaat

Zuid-Oost-Veluwe.
Met het oog op de schade aan de bosbouw, die vooral in het zuidelijk
deel van het reservaat een onaanvaardbare omvang heeft aangenomen.
acht zij het echter noodzakelijk de thans momenteel te hoge hertenpopulatie van 2.5 hert per 100 ha binnen 3 jaar drastisch te verminderen
tot 1.5 hert per 100 ha en zo nodig tot I hert per 100 ha. Bij dit afschot
zal tevens moeten worden gestreefd naar de natuurlijke geslachtsverhouding tussen herten en hinden van I : I.
Hand in hand met deze vermindering van de wiJds tand zullen tevens
maatregelen moeten worden genomen om de voedselverzorging van het

roodwild in het bos te verbeteren, o.a. door het periodiek afbranden van
heidevlakten. het aanleggen van voederakkers . tot een gezamenlijke
omvang van 3 0/ 00 van het totale areaal, de uitbreiding van wintervoederplaatsen, het uitleggen van likstenen en het aanwijzen van bepaalde
rustgebieden van beperkte omvang.
De aan deze maatregelen verbonden kosten zullen vooral in het Nationaal Park "de Veluwezoom" van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten niet geheel door de eigenaresse en de huurders van de
jacht kunnen worden gedragen. Daarom wordt een beroep gedaan op
bijdragen zowel uit het Jachtfonds als van het ministerie van O. K. en W.
Ook zal voor de tot nu toe geleden schade in dit Nationaal Park alsnog
een billijke schadevergoeding zijn uit te keren.
De commissie acht overigens eenheid in het wildbeheer in dit reservaat

noodzakelijk, waarbij echter een betere coördinatie tussen wild- en bosbeheer wenselijk en mogelijk wordt geacht.
Tenslotte bepleit de commissie het in het leven roepen van een per-

manente adviesinstantie voor het roodwild van de gehele Veluwe. welke
instantie een goede coördinatie der daarbij betrokken belangen zou
kunnen bevorderen.
Ik meen, dat dit goed gefundeerde en lezenswaardig advies tot een
belangrijke verbetering van de bestaande toestand zal kunnen leiden.
De door de Nederlandse Bosbouw Vereniging en de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren ingestelde adviescommissie s' Jacob houdt
zich speciaal bezig met de reewildstand. Zij werkt thans aan haar eindrapport, dat wij met veel belangstelling tegemoet zien.
Aangaande het ontwerp-Boswet meen ik te moeten memoreren, dat
het Bosschap naar aanleiding van een recente beschikking van de
gemeenteraad van Baarn zich op 8 juni nogmaals tot de Tweede Kamer
van de Staten Generaal heeft gewend om de bevoegdheid van gemeentebesturen ten aanzien van bossen en houtopstanden te beperken tot de
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bebouwde kom en de daarvoor ontworpen uitbreidingsplannen.
Bovendien werd in dit tweede request bepleit om voor de behandeling
van verzoeken tot rangschikking onder de Natuurschoonwet een gemengde adviescommissie in het leven te roepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de Natuurbeschermingsraad en het Bosschap.
Het voorlopig verslag van de bijzondere commissie van de Tweede
Kamer voor de behandeling van dit wetsontwerp is op 15 juli j.l. verschenen.
Vervolgens meen ik er nog de aandacht op te moeten vestigen, dat in
de maand juli twee belangrijke internationale bosbouwbijeenkomsten
hebben plaats gehad; en wel de 10de zitting van de Europese bosbouwcommissie van de F.A.O. van 7-13 juli te Rome en de bosbouwconferentie van de E.E.G.-landen van 9 tlm 11 juli te Brussel. Van beide
bijeenkomsten is een kort verslag in het septembernummer van het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift opgenomen.
Aan de ontwikkeling van onze vereniging en het tijdschrift. zomede
aan de plannen van de Studiekring en de Jubileum-commissie. meen ik
ditmaal voorbij te kunnen gaan. daar deze punten bij de verdere behandeling van de agenda nog uitvoerig ter sprake zullen komen.
Hiermede meen ik _het gebruikelijke overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen sinds de voorjaarsvergadering te kunnen besluiten en
verklaar ik deze najaarsvergadering van de Nederlandse Bosbouw
Vereniging voor geopend.

MUTATIES BESTUUR EN COMMISSIES
In de plaats van dr. J. F. van Oosten Slingeland werd op de Algemene
Vergadering van 23 oktober 1959 te Bergen op Zoom tot bestuurslid
gekozen ir. L. W. Wilmes. In de Redactie-commissie van het Tijdschrift
werd in de plaats van dr. J. van Soest als lid benoemd ir. M. Bol. In
de Studiekringcommissie werd in de plaats van ir. C. P. van Goor benoemd ir. H. A. van der Meiden. In de Redactie-commissie voor publicaties treedt in de plaats van dr. J. F. van Oosten Slingeland q.q. op
ir. L. W. WiJmes.
De secretaris van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging,
W. E. Meijerink

