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Namens de commissie Bos-, Hout- en Recreatiedagen, die van het Bosschap de organisatie van de manifestatie „Bos en Mens" op zich heeft genomen, heet ik U allen van harte welkom.
Een speciaal woord van welkom wil ik richten tot de aanwezige leden van
de Volksvertegenwoordiging, tot de Burgemeester van Apeldoorn, tot de
vertegenwoordiger van de Ambassadeur van Zweden en tot de verschillende
ambtelijke vertegenwoordigers. Voorts zijn aanwezig tal van personen en
instanties van onze eigen bosbouwfamilie. Het is, mede gezien de tijd die
beschikbaar is, onmogelijk hen persoonlijk te noemen. Wees er echter van
overtuigd dat wij Uw aanwezigheid hier, op hoge prijs stellen.
Het is U waarschijnlijk bekend, dat de laatste bosbouwmanifestatie plaats
vond in 1960, onder de titel Bos- en Houtdagen. Sindsdien hebben zich zowel
in economisch als in functioneel opzicht, grote wijzigingen in de bosbouw
voltrokken.
Velen Uwer is bekend dat in economisch opzicht de bosbouw moeilijke
jaren doormaakt. De kosten voor de instandhouding van de bossen zijn sinds
1960 niet onbelangrijk gestegen. De afzet, maar voorat de opbrengst van het
inlandse hout, is de afgelopen jaren gedaald. De komende jaren zullen, als
gevolg van de sluiting van de Nederlandse mijnen, die veel inlands hout gebruiken, nog moeilijker worden.
Zoals reeds is opgemerkt, is ook de functie van het Nederlandse bos gewijzigd. Door de verkorting van de arbeidstijd, de motorisering van het
verkeer, is de behoefte van de mensen vooral uit de randstad Holland, om
rust en verpozing te zoeken, de laatste jaren sterk toegenomen. In deze
ontwikkeling, die men al of niet kan toejuichen, vervult het Nederlandse
bos een belangrijke functie. Deze functie is door de Overheid, door de Bosbijdrage-regeling aan die boseigenaren die hun bezit openstellen voor de
recreatie, erkend.
Deze Bosbijdrage-regeling, aanvankelijk gesteld op f60 per ha, is bij
definitieve vaststelling op f 50 gebracht en dan nog met een aflopende schaal.
Hoe groter het bezit, hoe lager de bijdrage per ha.
Het Bosschap heeft reeds in 1964, op grond van de toen bekende financiële uitkomsten, voor een bijdrage van f 60 per ha zonder aflopende schaal
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gepleit. Sindsdien zijn de kosten voor een goede bosexploitatie verder gestegen
en in de laatste o.i. voortreffelijke nota van het Bosschap over de structurele
en economische moeilijkheden in de bosbouw, wordt dan ook terecht op een
drastische verhoging aangedrongen.
Ik hoop dat de volksvertegenwoordigers die vandaag aanwezig zijn, met
kracht voor deze verhoging zullen pleiten. Dit neemt niet weg, dat de particuliere boseigenaar, alles zal moeten doen om zijn bezit zo economisch, en
ik voeg daaraan toe, ook zo sociaal mogelijk te leiden.
Op ons vandaag te houden congres „Bos en Hout", met als ondertitel
„Samenwerking in de Bosbouw", wordt daaraan grote aandacht geschonken.
Het verheugt onze commissie, dat wij de heer önnesjö, directeur van de
Federatie van Zweedse Verenigingen van Boseigenaren, die ik graag nog
speciaal welkom heet, bereid hebben gevonden over de ervaringen, die in
Zweden bij de samenwerking zijn opgedaan, te spreken.
In de pre-adviezen, die vanmiddag aan de orde komen, worden niet alleen
behartenswaardige dingen gezegd, doch o.i. ook een weg gewezen, die mogelijkheden biedt, om tot meer samenwerking te komen. Wij danken nu reeds
de pre-adviseurs voor hun bijdragen die, naar wij hopen, tot daden zullen
leiden. Onze dank willen wij ook uitspreken aan de inleiders en forumleden,
die morgen het congres „Bos en Recreatie" tot een hoogtepunt van onze
manifestatie zullen maken.
Doch, zoals het zich laat aanzien, worden niet alleen onze congressen
hoogtepunten. Ook de tentoonstelling die een beeld wil geven van alles wat
er in en voor het bos geschiedt, is een bezoek meer dan waard. Hetzelfde kan
gezegd worden van de demonstraties met vele nieuwe machines en werktuigen en van de commerciële tentoonstelling.
Op dit ogenblik beleven meer dan 1500 kinderen uit de hoogste klassen
uit Apeldoorn, Valkenswaard en Frederiksoord, op het prachtige terrein
waarop wij ons thans bevinden, hun jeugddag. Met deze jeugddag willen
wij de jonge mens van nu, waarvan met zekerheid kan worden gezegd dat
zij het zoveel beschreven en besproken jaar 2000 zullen beleven, kennis laten
maken met de pracht en de rust van de natuur en van het bos in het bijzonder. Dat wij met het betrekken van de jeugd bij onze manifestatie de
bedoeling hebben om de recreant van de toekomst eerbied voor de natuur
en voor andermans bezit, of dit nu van de staat, gemeente of van een particulier is, bij te brengen, zal U niet verbazen.
Morgen vinden op de bosweide de bosarbeidswedstrijden plaats. De kampioenen van de regionale dagen die in Bilthoven, Markelo, Valkenswaard
en Frederiksoord zijn gehouden, zullen dan zagen, schillen, planten enz. om
het kampioenschap „Bosarbeider Handgereedschap" en „Bosarbeider Motorzagen" van Nederland.
Kortom, onze commissie heeft getracht aan de vele facetten van het Bos
en de Mens, zowel in economisch als in sociaal opzicht, aandacht te schenken. Wij hopen dat U tot de conclusie zult komen, dat wij daarin zijn
geslaagd.
Mocht daaraan bij U toch enige twijfel rijzen, dan geloven wij, dat deze
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twijfel zeker niet kan en zal gelden voor het A.N.W.B. landgoedkamp. Immers
gedurende dit kamp wordt, het uitgangspunt voor deze dagen t.w. Bos en
Mens, met als ondertitel Bos, Hout en Recreatie, gezien de opzet en werkwijze van deze landgoedkampen, zowel letterlijk als figuurlijk gestalte gegeven.
Bij de voorbereidingen hebben wij van zeer vele zijden, zowel voor de
regionale dagen als voor de landelijke dagen, financiële èn/of daadwerkelijke
medewerking ondervonden. Wij overdrijven niet wanneer wij vaststellen dat
zonder deze medewerking onze manifestatie niet georganiseerd had kunnen
worden dan wel een zo veelzijdig karakter had kunnen krijgen. Het zou mij
te ver voeren om alle instanties die op enigerlei wijze hun medewerking aan
het, naar wij hopen, welslagen van deze dagen hebben verleend, te gaan
noemen.
Sta mij evenwel toe één uitzondering te maken en wel voor het bestuur
en de directie van het Bosbouwproefstation. Deze instelling heeft niet alleen
een stand in onze tentoonstelling, maar was bovendien bereid ir M. Bol als
secretaris aan onze commissie af te staan. Van zeer nabij heb ik kunnen
vaststellen op welk een voortreffelijke wijze de heer Bol deze manifestatie
heeft voorbereid en daarnaast nog tijd vond om een prae-advies voor het
heden te houden congres te verzorgen. Bij zijn werk heeft hij, vooral de
laatste weken, medewerking gehad van andere medewerkers van het Bosbouwproefstation.
Bestuur en directeur van het Bosbouwproefstation hartelijk dank voor
Uw medewerking. Dat ik in dit dankwoord de heer Bol en ook alle anderen
die op enigerlei wijze hun medewerking hebben gegeven betrek, is vanzelfsprekend.
Wij hebben uiteraard ook teleurstellingen moeten verwerken. Zo hadden
wij het op prijs gesteld indien één van onze ministers de opening had verricht. Door verblijf in het buitenland was dit helaas niet mogelijk. Wij waren
spoedig over onze teleurstelling heen, toen wij vernamen dat morgen Z.K.H.
Prins Claus ons congres „Bos en Recreatie" zal bijwonen en de burgemeester
van Apeldoorn bereid was de opening te verrichten.
Wij zijn U, mijnheer de burgemeester, voor Uw bereidwilligheid zeer erkentelijk. Bij de voorbereidingen van deze dagen hebben wij zeer veel medewerking ondervonden van Uw gemeentelijke instanties onder de bezielende
leiding van de heer D. Bouman. In ons programmaboekje heeft U gememoreerd dat Berg en Bos dit jaar 50 jaar gemeentebezit is. Daaruit blijkt
dus dat het gemeentebestuur in 1917 al een vooruitziende blik had door een
dergelijk prachtig bos te kopen. Wij zijn dan ook graag drie dagen Uw gast.
Nadat ik U allen namens onze commissie, het Bosschap en alle organisaties met wie wij deze dagen organiseerden, nogmaals van harte welkom heb
geheten, verzoek ik U mijnheer de burgemeester, onze manifestatie Bos en
Mens — bos, hout en recreatiedagen 1967 — te willen openen.

