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All gemeine

Forst- un"d Ja'gd-Zeitung.
Januari 1933.

Treiben wir ~ine natur- und vernun[tgemässe Waldwirtschalt? van:
Oberforstat i." R. St e ph a n i, Baden.Baden'.
In onze boschbedrijven (Schr. bepaalt zich tot het Schwarzwald) zijn
de uitgaven voor het bedrij f verdubbeld en verdrievoudigd, terwijl de
prijzen van het nai,'lldhout thans lager zijn dan voor 50 jaar. Bovendien
is de afzetmogelijkheid zoodanig ingekrompen, dat vellingen tot het aIlernoodzakelijkst beperkt blijven. De boschbezitter, met eenige houtvoorraad,
verkeert wel in moeilijke omstandigheden. Schr. meent, dat men zich wel
duidelijk voor oogen moet stellen, dat ook in de toekomst bij den boschbouw verhoudingen kunnen voorkomen, die niemand tevoren kon voorzien en die onze berekeningen en plannen beJàngrijk kunnen beïnvloeden.
Niettegenstaande alle moeilijkheden, moeten wij meer dan vroeger
trachten, de uitgaven te beperken en de inkomsten te vergrooten.
Schr. doet,. in een uitvoerig ar.tikel, eenige middelen aan de hand, om
dit doel te bereiken.
'
WIJ noemen hier de navolgende:
Voorzichtigheid bij het gebruik van exotische houtsoorten. Door aanplant in het groot van den Weymouth-den is veel schade geleden. Ook
de Douglas, volgens Schr. veel geprezen, heeft nadeelen en wordt voor
de papierindustrie en zaagwerken niet gevraagd.
Ook met het gebruik van inlandsche houtsoorten in een gebied, waar
nog onvoldoende proeven zijn genomen, is voorzichtigheid geraden.
Het invoeren van aanteekenboeken in de houtvesterijen wordt noodzakelijk geacht.
Alle cultuurmaatregelen kunnen en moeten dan schriftelijk vastgelegd
worden.
Ook de wijze van verjonging der bosschen en de menging der hout~
soreten zal verbeterd kunnen worden.
De toekomst van onze bnschbouw kan slechts in veelzijdigheid en
beweeglijkheid liggen.
Technisches und Taktisc.hes fiber ForstverslJmmlungen. van Dr. L.
Wa p p e s, Ministerialdirektor.
Gedurende de laatste lO~tal jaren is het vereenigingsleven der bosch ..
bouwers sterk verlevendigd. Door de groote vergaderingen en bijeenkom~
sten, treedt de boschbouw, als ook de boschbouwwetenschap meer op
den voorgrond,
.
Schr. acht het, in verband hiermede. gewenscht, vooral in deze moeilijke
tijden, alle bijeenkomsten grondig voor te bereiden en bij Jnleidingen,
besprekingen en excursies enz. literatuuropgaven, kaarten, eni. te verstrekken.
Or.

UIT DE DAGBLADEN.
"

Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 Februari 1933.

DE ONZALIGE BOSSCHEN EN WAARBORGEN
. VOOR HUN BLIJVEND BESTAAN.
In de Februari-aflevering van het Tijdschrift der Nederlandsche Heide ..
Maatschappij treffen wij van de deskundige hand van den heer J. P. van
La n k h u ij zen, directeur van die Maatschappij, tevens lid van den
Boschraad, ..Eenige aanteekeningen" aan "bij de behandeling van de
Staatsbegrooting in de Tweede Kamer". Inzonderheid vestigt hij de aan""
dacht op een gedachtenwisseling tusschen den afgevaardigde E bel s en
den ~inster van oeconomische zaken en arbeid in de zitting van 13 De·
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cembcr j.l. De heer E'b els drong aan op het verleenen van cen jaar...
lijksch subsidie krachtens art. 12 der Boschwet aan de Vereeniging tot
behoud van Natuurmonumenten ten behoev.e van den aankoop van het
Onzalige Bosch. Hij. hoopte. dat het desbetreffende advies van den Bosch...
raad gunstig zou zijn. en bepleitte tevens het scheppen Van, waarborgen
vOOr een doelmatig boschbebeer. evenals zulks ten aanzien van andere
vereenigingen het geval is. Uit het antwoord van den minister bleek. dat
deze in dit geval wenschte af te wijken van de voorwaarden, gelijk die
voor andere vereenigingen zijn vastgesteJd. De minister zeide. dat "de
voorwaarden onaannemelijk zijn voor de vereeniging. als het toezicht
op het juiste behoud van de goederen zal worden uitgeoefend, bijv. door
een tak van Rijksdienst als het Boschbeheer. niet omdat zij dien tak van
dienst niet' hoogacht of daartoe niet in staat acht, maar omdat zij zichzelf
er beter toe in staat acht. De regeering acht die vereeniging er zeker
even goed toe in staat. Daarom heeft de regeering geen reden, de ver~
plichting aan de vereeniging op te leggen. die er op zou neerkomen, dat
practisch het Boschbeheer zou zeggen, hoc de V,ereeniging tot behoud
van Natuurmonumenten terreinen onderhouden moet. Wanneer op die
wijze de reden wordt weggenomen, beteekent ,het niet, dat geen voor...
waarde zal worden gesteld. De algemeene voorwaarde wordt gesteld.
dat het moet zijn ten genoegen van' den minister. Het is een voorwaarde,
waarvan ik zeker w.eet, dat er te eeuwigen dage aan zal worden voldaan.
Men kan echter niet geld geven en in het geheel geen. voorwaarden
stellen".
,
_.
Hoe de minster zich voorstelt, hierop toe te zien,· en, van waar hij,
de zekerheid heeft, 'dat pan de voorwaarde te eeuwigen dage zal worden
voldaan, laat Z.Exc. in het midden.
- De heer Van, L 0 n k h u ij zen is het niet met den min~ster eens;
naar zijn. meening heeft de heer Eb els, vooral met het oog op de toe ...
komst. de, zaak juist gesteld. "Daarbij komt nog" - aldus de heer Van
L 0 n k h u ij zen - dat toch ook reeds in de praktijk gebleken is. dat
de voorwaarden. welke tot dusver aan andere instellingen zijn opgelegd,
volstrekt niet bezwarend zijn. DIt toezicht toch gaat niet zoover, dat het
leidt tot een zIch inmengen in het beheer. Integendeel. aan de beheerende
vereeniging of gemeente wordt zooveel mogelijk, de vrije hand gelaten.
evenals dIt ook geschiedt bij de eigenaren. wier goederen qnder de Na ....
tuurschoonwet gekomen zijn. Er is voor zoover mij bekend. geen sprake
van inmenging in het beheer. en dit zou ook nIet juist zijn. zeker niet.
wa:ar het betreft het behoud en de ontwikkeling Van natuurschoon, dat
ieder op zijn eigen manIer' wil trachten te bereiken, en dat niet volgens
één algemeenen stelregel behoort te geschieden. Behalve behoud van na ..
tuurschoon komt er bij -objecten. die met bosch bezet zijn, nog een andere
factor; n.l. een oordeelkundig boschbeheer, en nu is het een gelukkig
verschijnsel. dat in den nieuweren tijd een doelmatig boschbeheer dikwijls
nauw samengaat met hetgeen de natuurbeschermer ook het liefst ziet, en
wat zulk een boschbeheer betreft. meen ik toch. dat ons Staatsboschbeheer
over meer kennis en ervaring beschikt, dan welke vereeniging tot behoud
van natuurschoon ook in ons land".
.

