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AANBEVELINGEN EN BESLUITEN VAN HET CONGRES
Hierna volgen de belangrijkste aanbevelingen en besluiten, aangenomen
in de tien secties en de plenaire zittingen van het Congres. Wie een volledig
verslag wenst te bezitten, waarin de door 449 deskundigen geleverde bijdragen zijn opgenomen, kan dit door betaling van $ 25 aan de „Treasurer,
Fifth World Forestry Congress," bestellen bij Dr. V. L. Harper, Chairman,
Executive Committee Fifth World Forestry Congress, c/o Forest Service,
U.S. Department of Agriculture Washington 25, D.C. U.S.A.
De meervoudige doelstelling van bos en aanverwante vegetatie-vormen
De meervoudige doelstelling was, zoals we al herhaaldelijk hebben vernomen, het centrale onderwerp waarmee dit congres zich heeft bezig gehouden. Gezien de dringende behoeften en noden van de snel groeiende bevolking en de dynamische ontwikkeling van de economie, is men in een
land als de Verenigde Staten reeds volkomen vertrouwd met dit begrip;
men heeft er dagelijks mee te maken.
Het Congres erkende als „meervoudige doelstelling" het beheer en de
bedrijfsvoering, die het behoud van de produktiebron veilig stelt, bij een zo
hoog mogelijke opbrengst op de vijf gebieden, waarop het bos zijn waardevolste funkties heeft te vervullen; hout, water, weide, fauna en recreatie.
Bijdragen en discussies in de plenaire zittingen, waarin het onderwerp aan
de orde werd gesteld, maakten drie punten duidelijk: meervoudige doelstelling wordt over de gehele wereld erkend als een belangrijke richtlijn bij
de bedrijfsvoering. De toepassing in de praktijk wijkt in het ene land, vergeleken met andere, in belangrijke mate af en zelfs ook binnen eenzelfde land,
al naar de uiteenlopende omstandigheden. Over het hoe en wanneer meervoudige doelstelling werkelijk wordt toegepast, liepen de meningen uiteen.
Men was het er echter over eens, dat het hier gaat om een uitdaging aan alle
bosbouwers, aan hun werk taken toe te voegen, die nieuwe mogelijkheden
inhouden voor diensten aan de mensheid.
Het Congres doet daarom een beroep op alle Regeringen gezonde begrippen voor een beheer met meervoudige doelstelling te bestuderen, tot ontwikkeling te brengen en de toepassing ervan te bevorderen, als middel om
een optimale vervulling te verzekeren van dat wat de mens van bos en aanverwante vegetaties nodig heeft en mag verwachten. Het Congres dringt
verder aan op een spoedige uitwisseling tussen de landen van ervaringen en
resultaten op dit gebied.
De vooruitgang van de bosbouw in de wereld
Als geheel beschouwd is er een belangrijke vooruitgang vast te stellen
op alle mogelijke gebieden van de bosbouw en van de houtindustrieën, sedert het vorige congres in India in 1954. Maar de vorderingen zijn in hoofdzaak te vinden in de reeds ver ontwikkelde landen van Noord-Amerika,
Europa en de U.S.S.R. In de ontwikkelingsgebieden van de wereld, is de
hoop op een produktieverhoging daarentegen niet in vervulling gegaan,
terwijl toch de aanwas van de bevolking, de hogere levensstandaard en de
grotere industriële behoeften dit dringend eisen.
De kennisneming van de nogal gevarieerde situatie in de wereld, bracht
het Congres tot een aanbeveling aan de Regeringen, de F.A.O. en de bos-
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bouwers, in de volgende jaren bijzondere aandacht te schenken aan de
volgende punten:
1. het ontwikkelen van methoden om.de ideële waarden van het bos in kwantitatieve termen uit te drukken;
2. onderzoek en proefnemingen met snel groeiende boomsoorten of erfelijk
superieur materiaal, geschikt voor beplantingen in gematigde luchtstreken,
en met materiaal geschikt voor de tropen;
3. de geleidelijke spreiding van cellulose-fabrieken en andere houtindustrieën in ontwikkelingsgebieden;
4. de opleiding van technisch en leidinggevend administratief personeel in
de bosbouw;
5. een doelbewuste aanmoediging, of het vaststellen op nationaal niveau,
van een produktieplan, dat rekening houdt met de verwachte toekomstige
behoeften aan bosprodukten.
Houtteelt en bedrijfsregeling
De deelnemers in deze sectie hebben zich bezig gehouden met het inventariseren van bosgebieden, bosbouw in semi-aride en aride landstreken,
moderne opvattingen en verordeningen in de houtteelt en de bedrijfsregeling,
de bosecologie en de bosbodem.
Op het gebied van de inventarisatie, formuleerde het Congres een aanbeveling, waarin wordt aangedrongen op intensief onderzoek naar de luchtfotografie, om deze ook met succes te kunnen toepassen bij de inventarisatie
van tropische bosgebieden met haar specifieke problemen. Ook wordt bepleit
de ontwikkeling van efficiëntere technieken voor het verzamelen en analyseren van nauwkeurige gegevens voor intensief beheer. Verder wordt de
wens naar voren gebracht, tegelijk met de normale inventarisatie, een waardering te geven van hetzelfde object, met het oog op een eventuele meervoudige bestemming. Toepassing van moderne electronische apparatuur bij
de verwerking van de gegevens wordt als onontbeerlijk beschouwd.
Bij het vraagstuk van semi-aride en aride gebieden stuit men in eerste instantie al dadelijk op de moeilijkheid van een integratie van bosbouw en veeweide, of althans een evenwicht tussen beide. De behoefte van de bevolking
aan hout en het tengevolge van te sterke beweiding noodzakelijke herstel van
een vegetatie, maken het nodig bomen te planten, maar, in een van het normale bos afwijkende vorm, die lijkt op de aanleg van een boomgaard. Ook
de verbetering van het gras- en bomendek op arme gronden met een struikvegetatie, kwam aan de orde. Hier is voorzichtigheid geboden; voordat men
in zo'n geval bomen gaat planten, zal men eerst moeten nagaan of door de
nieuwe beplanting de waterbalans misschien ongunstig kan worden beïnvloed.
De veelzijdige en moeilijke problemen hierbij maken een verdere bestudering
dringend nodig.
Een uitvoerige gedachten wisseling had plaats tussen de aanhangers van
een beheer, dat berust op de overtuiging, dat het bos als bedrijf zo nauw
mogelijk moet aansluiten bij zijn natuurlijke vorm en samenstelling en de
voorstanders van een produktie die doelbewust in hun beplantingen alleen
het beste materiaal gebruiken, dit op grote afstand uiteenzetten en voor bemesting zorgen, teneinde in zo kort mogelijke tijd hout van de gewenste afmeting en kwaliteit te oogsten. Het eerst bedoeld beheer wordt in Zwitserland
en Duitsland aangeduid met „naturgemasser Wald", op het Congres met de
term „naturalistic"silviculture, het laatste werd door het Congres „forest tree
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orchards" genoemd. In vele landen van de wereld is deze laatste wijze van
produktie reeds lang toegepast. Bekende voorbeelden zijn, wat de gebruikte
houtsoorten betreft, de zuidelijke Pinijs-soorten met hun snelle groei; in
Italië werd een begin gemaakt met Pinus strobus en Pseudotsuga, die op
verlaten landbouwgronden worden geplant; het dichtsbijzijnde voorbeeld in
ons eigen land is de populierenteelt.
Van de andere punten die ter discussie werden gebracht, moge nog worden genoemd de invloed van marktfactoren, in het bijzonder die van de
prijzen, op de intensiteit en de kosten van de houtteeltkundige behandeling
van opstanden. De beperking die daarvan reeds nu het gevolg is en ook in
de toekomst is te verwachten, werd in de gedachtenwisseling betrokken.
Op het gebied van bosecologie en bosgrond gaf het Congres een overzicht van de vorderingen bij de classificatie en de groeiplaats-kartering, de
intensieve bodembehandeling ter verhoging van de houtproduktie, en het
verband tussen boomziekten en bodembehandeling. Intensivering van het
onderzoek naar waarderingssystemen van de produktiviteit van bossen werd
aanbevolen. Men zou het liefst willen, dat op grond van de kennis van de
faktoren, die de produktiviteit beïnvloeden, een voorspelling zou kunnen
worden gedaan van de potentiele produktiviteit van verschillende boomsoorten, teneinde op deze basis ook een inzicht te kunnen verkrijgen in de mogelijkheden van de verschillende bosgebieden en hoe deze hun aandeel bij
zouden kunnen dragen tot de voorziening in de behoeften aan bosprodukten
over de gehele wereld.
Het Congres besloot verder een aanbeveling op te stellen met betrekking
tot de aktiviteiten in sectie 21 van de I.U.F.R.O. voor de bostypologie. Men
achtte het gewenst nog andere methoden bij het vergelijkende onderzoek te
betrekken als reeds is geschied, en verwees in dit verband naar het symposium, dat in Montrcal ter gelegenheid van het Internationale Botanische
Congres werd gehouden. Men hoopt daardoor praktische conclusies te bereiken die de leidende personen in de bosbouw tot richtsnoer zullen dienen.
Ook sprak men de wens uit, dat dezelfde werkgroep methoden zou aangeven
waarmede meervoudige doelstelling kan worden beoordeeld, met gebruikmaking van combinatie van de gegevens betreffende het bos, de bodem en
het klimaat, in zó concrete vorm, dat houtvesters hun praktische plannen
daarop kunnen baseren.
Verdere aanbevelingen, die het Congres bekrachtigde, waren:
1. vaststelling door de F.A.O. van uniforme methoden, voor het vastleggen
en registreren van essentiële gegevens, te verkrijgen uit proefbeplantingen;
2. nagaan of het mogelijk zou zijn voorkeurstarieven bij het luchtvervoer te
verkrijgen voor boomzaden en plantsoen bestemd voor proefnemingen;
3. een campagne „Bossen voor het jaar 2000" op touw zetten, die tot doel
heeft bos-reservaten te stichten of bossen aan te leggen, in landen waar
de bosbouw nog niet echt tot ontwikkeling is gekomen;
4. de bestrijding van het weiden van geiten in bossen;
5. de aanleg van bossen van bij de groeiplaats passende samenstelling en de
daarbij behorende behandeling van die bossen in verschillende landen;
6. onderzoek om te bepalen hoe ver wij in onze cultuur-bossen mogen afwijken van de natuur;
7. waarnemingen in de zogenaamde „Forest Tree Orchards" zullen ons
moeten leiden bij de vraag, hoe deze beplantingen op de lange duur
efficient moeten worden geteeld.
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Erfelijkheidsleer en boomveredeling
In deze sectie werd overeenstemming bereikt betreffende de noodzaak
van een nauwe samenwerking bij het onderzoek door uitwisseling van kweekmateriaal en inzake de zaad-certificering. In de discussies werden alternatieven naar voren gebracht, variërende van een samenwerking op vrijwillige
basis, tot het vastleggen van verplichtingen in een Internationale Code. In
de overtuiging dat alles in het werk moet worden gesteld om een zo volledig mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden op dit gebied, werd
een aanbeveling aangenomen die de wens uitdrukt, dat de F.A.O. met de
steun en de hulp van de I.U.F.R.O. en gelijksoortige organisaties, een technische wereld-conferentie zal organiseren. Daar zal dan de coördinatie en
verdere ontwikkeling van de methoden bij de boomveredeling toe te passen
aan de orde moeten komen, naast die van de massaproduktie van geselecteerd
materiaal en de toepassing van de reeds bereikte resultaten bij de programma's van bebossing en herbebossing op een wetenschappelijk en economisch
verantwoorde wijze.
Het Congres ging ook accoord met een aanbeveling de „International
Code of Nomenclature for Cultivated Plants" te gebruiken.
In een volgende aanbeveling wordt de F.A.O. verzocht het initiatief te
nemen om tot een internationale overeenkomst te komen, inzake de uitwisseling van kweekmateriaal voor experimentele doeleinden.
Uit de discussies is overigens nog eens duidelijk gebleken, dat de veredeling van bosbomen moet steunen op het fundamentele genetische onderzoek.
Bosbescherming
Deze sectie hield zich bezig met de vorderingen die zijn te boeken in de
vermindering van de verliezen door insectenplagen, ziekten en bosbrand.
Het staat vast dat de wisselende weersomstandigheden het al of niet epidemisch optreden van ziekten en plagen en van bosbranden bepalen. Dit moet
het mogelijk maken gevaarlijke perioden te voorspellen en voorzorgsmaatregelen te nemen. Wat de bosbranden betreft, is men in de Verenigde Staten
op weg naar de mogelijkheid het aantal electrische ontladingen bij onweer
te verminderen, wat de kans op blikseminslag, de hoofdoorzaak van bosbrand, zal kunnen beperken.
Nieuwe wegen naar een betere chemische en biologische bestrijding van
plagen en de mogelijkheden van houtteeltkundige maatregelen daarbij, werden besproken. Insecticiden zouden eigenlijk selectiever moeten zijn. In dat
opzicht is de biologische methode beter; daar heeft men successen geboekt
met het invoeren van parasieten, met name van soorten van insekten die van
elders naar Noord-Amerika werden versleept. Grote perspektieven biedt het
werk met ziekteverwekkers van insekten zoals virus, fungi en bacteriën. Daarnaast werd gepleit voor maatregelen van houtteeltkundige aard, waarover
op verzoek van de organisatoren een bijdrage uit Nederland van dr Voûte
handelde
Men zal zich echter, om zo effectief mogelijk te zijn, niet slechts
op een van de drie methoden moeten toeleggen; men moet streven naar een
integratie ervan.
Met grote belangstelling werd kennis genomen van de organisatie van de
bestrijding van bosbranden en het intensieve onderzoek dat hierover, vooral
in de Verenigde Staten, wordt verricht. Vliegtuigen worden gebruikt om
l

) Dr. A. D. Voûte. Cultural Control of Forest Insects.
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de bosbrandweer snel te kunnen verplaatsen naar de haarden, maar ook om
uit de lucht de haard van een brand met chemische middelen de kop in te
drukken.
Speciale aandacht werd besteed aan ziekten die van het ene continent
naar andere zijn versleept, en aan de maatregelen ter voorkoming van herhalingen. Anderzijds beschikt men tegenwoordig over een reeks van fungiciden die speciaal in kwekerijen met succes worden toegepast. De belangrijkste
ervaring op het gebied van fungiciden is wel een systemisch antibioticum,
waarmede ook in oudere opstanden van Pinus strobus, met hevige aantasting door de bekende roest, verbazingwekkende resultaten worden bereikt.
Verschillende vormen van wortelrot blijken, dank zij uitvoerige onderzoekingen in het Verenigd Koninkrijk, Nyassaland en de Congo te kunnen worden
beschouwd als „bedrijfs-ziekten"; hun optreden hangt direct samen met intensieve bedrijfsvoering. Hierover gaf dr van Vloten een bijdrage op dit
congres 2 ). De uit het onderzoek voortgekomen kennis heeft reeds geleid
tot praktische maatregelen.
Het Congres kwam tot een zeer dringende aanbeveling, dat op elk terrein
van de bosbescherming het onderzoek krachtig moet worden gestimuleerd
en gesteund.
Bosbouw-economie en bosbouw-beleid
De onderwerpen in deze sectie, voor vrijwel alle op het Congres vertegenwoordigende landen, waren: het in bedrijf brengen van oude natuurlijke
opstanden met nadruk op de zich daarbij voordoende vragen van economische aard; de betekenis van vraag en aanbod en van een markt-analyse
bij het zoeken naar het juiste bosbouw-beleid; wettelijke regelingen betreffende de bossen en de bosbouw; de wijze waarop het beheer van kleine bosbezittingen kan worden verbeterd.
Het ontbreken van plaatselijke markten van bosprodukten bleek in de
meeste landen, de hoofdzaak te zijn van de geremde ontwikkeling van een
behoorlijk bosbeheer. Dit geldt zeer in het bijzonder in ontwikkelingsgebieden. Daar worden toegankelijke natuurlijke bossen wel „afgeroomd", wat
het kwaliteitsprodukt betreft, dat dan wordt geëxporteerd. Maar het overige
in dat land geproduceerde hout beperkt zich tot de bestemming voor brandhout. Hoewel zulke landen vaak een overvloedige voorraad en aanwas van
hout hebben, worden er toch werkhout, cellulose en andere primaire bosprodukten, waaraan een grote behoefte bestaat, van elders ingevoerd. Ontwikkeling van lokale markten voor bosprodukten, die er worden gevraagd,
zal hier uitkomst brengen.
Particulier bosbezit draagt in sommige landen in belangrijke mate bij tot
de houtvoorziening. In het algemeen is het beheer van grote particuliere bezittingen uitstekend, maar dit kan niet worden gezegd van de kleine bezittingen, behoudens enkele uitzonderingen in bepaalde streken. Daar deze
kleine bezittingen een hoog percentage van de bosoppervlakte over de gehele
wereld uitmaken, moet worden getracht in het beheer ervan verbetering te
bereiken. Met nadruk beveelt het Congres aan, dit vraagstuk op te lossen
door verschillende vormen van hulp en steun, waarbij opleiding en voorlichting een eerste plaats zullen moeten innemen.
2
) Dr. H. van Vloten. Present and Potential Significance of Root Rots in Intensive
Forest Management.
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Opleiding
De plannen voor oprichting en ontwikkeling van behoorlijk bosbeheer,
in alle delen van de wereld, kunnen onmogelijk worden gerealiseerd zonder
het daarvoor benodigde wetenschappelijk en technisch personeel. De behoefte hieraan is vooral in tropische gebieden groot. Men maakte zich bezorgd over de capaciteit van de bestaande centra van opleiding. Sommige
landen kunnen uitstekend gebruik maken van de gelegenheid, die goed uitgeruste reeds bestaande bosbouwhogescholen elders bieden. Maar bovendien zullen er nieuwe regionale instellingen van onderwijs en onderzoek
moeten komen in gebieden waar de bosbouw juist in het beginstadium verkeert. Scholen voor boswachters en andere op middelbaar technisch niveau,
behoren aan de zorgen van elk land te worden toevertrouwd. Het Congres
besloot een aanbeveling te richten aan de F.A.O. en andere ter zake competente lichamen, om verzoeken van zulke landen om steun van financiële
aard en betreffende leidingsgevend personeel van deze scholen in welwillende overweging te nemen.
Alle landen moeten — zo luidde een andere aanbeveling — beginnen
met een flinke kern van academisch gevormde krachten. Deze kern is een
essentiële voorwaarde voor het oprichten van boswachters-scholen en de
middelbare opleiding in elk land. Bijzondere nadruk legde het Congres op
de noodzaak over meer academisch gevormde bosbouwers te beschikken
die een speciale opleiding hebben ontvangen in de bosbouw-economie.
Zonder deze economen kunnen geen verantwoorde programmas voor de
bosbouw worden opgesteld. Voor de opleiding van zulke deskundigen werd
krachtig gepleit. Ook zullen er meer leerkrachten voor opleidingen op verschillend niveau moeten komen.
Er werd ook naar voren gebracht dat de specialisatie niet te vroeg moet
beginnen; eerst moet er een soliede basis zijn gelegd in de grondleggende
natuurwetenschappen en in de principes van de bosbouw. Men achtte het
overigens onjuist in ontwikkelingsgebieden onderwijs-instellingen op universitair niveau te stichten. Daarvoor kunnen in de eerste plaats de reeds lang
gevestigde hogescholen zorgen, aangevuld met enkele nieuwe regionale centra. Wel achtte men het wenselijk dat enkele van de oude centra zich
speciaal zullen gaan toeleggen op de „wereld-bosbouw". Deze kunnen de
experts opleiden, waaraan de F.A.O. voor de uitvoering van haar taken bij
de hulpverlening behoefte heeft. Bovendien zijn volgens het Congres herhalings-cursussen nodig, zogenaamde „seminars", om de kennis van de in
de praktijk werkzame deskundigen op peil te houden.
Een laatste aanbeveling van het Congres betrof de wijze waarop de publieke opinie in landen met een jonge bosbouw voor het juiste begrip voor
bos en bosbouw kan worden gewonnen.
Bosproducten
Bij alle onderwerpen die in deze sectie werden behandeld, werd de nadruk
gelegd op de grote waarde van het werk van de Instituten voor houtonderzoek,
dat de economische basis verbetert voor een verdere ontwikkeling van het
bosbeheer. Dit werk leidt immers tot een betere bestemming van het aangeboden product; het maakt ook de uitvoering van verplegingsmaatregelen
zoals de dunningen mogelijk.
De recente resultaten van het onderzoek naar houtstructuur met behulp
van de electronen-microscoop, en de betrekkingen tussen structuur en de
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fysische en mechanische eigenschappen van hout, werden aan een beschouwing onderworpen. Daarnaast kwam de voortgeschreden kennis van de chemische eigenschappen aan de orde, zeer in het bijzonder die van cellulose en
lignine, en de daarmede samenhangende verscheidenheid van stoffen die bij
chemische omzetting ontstaan. De gedachtenwisseling omvatte verder de factoren die de houtkwaliteit beinvloeden; vooruitgang en automatisering van de
houtbewerking; de zo belangrijke houtconservering en bescherming; de verhoging van de opbrengst aan cellulose en nieuwe bronnen daarvoor, speciaal
de vooruitgang die is geboekt in het gebruik van gemengd loofhout.
Gezien de grote mogelijkheden van een betere afzet en de gunstige gevolgen die uit dit onderzoek voortkomen voor de bosbouw, drong het congres
aan op het stichten van Instituten voor Houtonderzoek in nog meer landen.
De bestaande instituten, de. hogescholen en particuliere instellingen zullen
hun programma van onderzoek moeten verbreden.
Ook in deze sectie werd een aanbeveling aangenomen, met de veredeling
van bosbomen door te gaan en deze krachtig uit te breiden.
Het Congres overtuigde zich van het grote belang van een integraal gebruik voor een zo nuttig mogelijke verwerking van het beschikbare aanbod;
het onderzoek zal tot het bereiken van dit doel bijdragen, maar ook de samenwerking tussen verschillende houtindustrieën zal moeten worden aangemoedigd. In verband hiermede werd ook nader ingegaan op alle soorten van
houtafval en met name het zaagsel. Bij dit laatste werd onder andere aanbevolen nieuwe ontwerpen voor de betanding van zagen te maken, die aan het
zaagsel andere vormen en afmetingen geven, zonder het tempo en de productiekosten van het zagen nadelig te beinvloeden.
De enorm gestegen behoefte aan cellulose en papier heeft reeds tot gevolg
gehad, dat de methoden van bereiding door het onderzoek werden verbeterd
en hun rendement werd verhoogd. Er zal echter nog een verhoogde inspanning nodig zijn, om nieuwe bronnen ter beschikking te krijgen in gebieden
met gemengd loofhout, waarmede reeds een hoopgevend begin werd gemaakt.
De grote verliezen aan hout en houtproducten door rottingsorganismen,
gaven het Congres aanleiding aan te bevelen om alle mogelijke pogingen in
het werk te stellen de reeds beschikbare gegevens betreffende hout-conservering en bescherming de grootst mogelijke bekendheid te geven, en aan te
dringen op intensivering van het onderzoek op dit gebied.
Als voorbeeld van een uitgebreid onderzoek met vérstrekkende gunstige
resultaten nam het Congres kennis van de ontwikkeling van de vezelplatenen spaanderplaten-industrieën die voor hun uitstekende producten gebruik
maken van afval-hout en sortimenten die hierdoor een goede bestemming
krijgen.
Met het oog op de vele mogelijkheden bij een chemische behandeling van
afvalhout, die niet verbazen als men denkt aan de gecompliceerde chemische
samenstelling van hout, beval het Congres aan, het chemische fundamentele
speurwerk uit te breiden om de kennis van zulke bestanddelen als cellulose,
hemicellulose, lignine en extract-stoffen te verbreden.
Tenslotte achtte men het nuttig en gewenst, dat de directeuren en andere
leiders van onderzoek op het gebied van de bosproducten op gezette tijden
samenkomen om plannen en resultaten uit te wisselen en waar dit nuttig kan
zijn, het onderzoek te coordineren*).
*) De mogelijkheid daartoe wordt geboden in het kader van de I.U.F.R.O.; een van
haar secties omvat juist al diegenen die op het bedoelde gebied werkzaam zijn.
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Het bos en de Waterhuishouding.
In de drie zittingen van deze Sectie kwamen vier onderwerpen van algemeen belang ter sprake. Tijdens de discussies over schermbossen waren de
deelnemers onder de indruk gekomen van de grote overeenkomst der problemen van de lawines, overstromingen en de afzetting van slibmateriaal, zoals
deze tot uiting kwamen in de rapporten uit Japan, India en de Alpen. Maar
tevens onthulden de documenten en de besprekingen, dat er aanmerkelijke
verschillen bestonden bij de methoden toegepast bij de correctie of verlichting
van de erosie door stortbeken, de overstromingen en de afzettingen in de
gebieden rondom de Middellandse Zee. Terwijl bossen een grote rol spelen
bij het vastleggen van de bodem en de vermindering van de slibafvoer van de
rivieren, werd tevens aangetoond, dat bij bepaalde kritieke omstandigheden
een herbebossing gepaard dient te gaan met aanvullende bouwwerken, zoals
hoogteterrassen, stroomdammen, rivierdijken, stroomafleidingen en andere
kunstwerken.
Bij de bespreking van windsingels bleek, dat zulke beplantingen zeer effctief zijn ter beperking van de wind-erosie, de verdamping en de schade aan
het gewas door stuivende gronden, alsmede ter verbetering van het plaatselijke klimaat. Er bleken enkele tegenstrijdige opvattingen te bestaan, voor
wat betreft de meest effectieve opzet en ontwerpen voor deze windsingels.
Men vestigde er de aandacht op, dat het meest effectieve ontwerp, zoals dit
uit een lange ervaring bleek, van plaats tot plaats zeer verschillend is.
De zitting met betrekking tot het beheer van waterwingebieden gaf aanleiding tot een uitvoerige en interessante discussie ten aanzien van de invloed
van bossen op de hoeveelheid water en de regulering van de afvoer. Aard en
toestand van een bos spelen een belangrijke rol door hun invloed op omvang
en tijd van de waterafvoer. Waar een bepaald waterwingebied de primaire
waterbron voor een gemeente vormt, zijn wellicht speciale technische maatregelen en doelstellingen noodzakelijk, en onder sommige omstandigheden
zal een veelzijdig gebruik van het terrein steeds kunnen worden bereikt, als
men daarbij zorg draagt een vermindering van de kwaliteit van het water te
vermijden. Hoeveelheid en tijd van de waterafvoer kan aanmerkelijk worden
gewijzigd door veranderingen in de dichtheid, de opbouw of de samenstelling
van het vegetatiedek.
Activiteiten, zoals het kappen of beweiding, mogen alleen plaats vinden
als men rekening houdt met mogelijke gevolgen van wind- en watererosie. In
steile onstabiele bergstreken zullen bijzondere voorzieningen dienen te worden getroffen om het gekapte hout af te voeren, zoals bovengrondse kabelbanen, teneinde een te grote verstoring van de bodemgesteldheid te voorkomen. De veeweide dient te worden geregeld door een geschikte spreiding van
de dieren en een stelsel van periodiek gebruik van de weidegronden om een
goede deklaag van gewenste voederplanten te kunnen handhaven.
Het Congres adviseerde dat de primaire perceels-indeling ter bevordering
van een behoorlijk beheer, zodanig diende te zijn, dat op de beste wijze kan
worden bevorderd: het behoud van water, de bescherming van de waterhuishouding en het plaatselijke klimaat; dit zou een goede waterbeheersing met
bronbescherming en het vormen van een reservoir, als de beste en meest gewenste eenheden kenmerken. Wederom ried men aan, zoals reeds door vorige
Wereld-Bosbouw-Congressen geschiedde, dat bosbouwkundigen actief zouden
deelnemen aan het ontwerpen van desbetreffende plannen.
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Recreatie en fauna.
Het Vijfde Wereld Bosbouw Congres was het eerste, dat Recreatie en Fauna op zijn agenda plaatste. Dit besluit rondde de overwegingen voor een
meervoudige doelstelling der bossen af. Gezien de grote belangstelling voor
dit onderwerp, werd de hoop uitgesproken dat dit punt ook onder de aandacht van de komende Congressen zou vallen.
Het thema van Recreatie en Fauna werd ontwikkeld in drie bijeenkomsten, die ontspanning, fauna en reservaten onder de loupe namen. Alhoewel
elke zitting op zichzelf een afgerond geheel was, waren er gemeenschappelijke
elementen, die ook van toepassing waren op de andere delen.
Het gebruik van bosgronden voor recreatie neemt in vele landen in een
onverwachte mate toe. Ofschoon men dit beschouwt als een gewenste vorm
von ontspanning en als een extra waarde van de bossen, brengt de toename
van het bezoek aan de bossen verschillende beheersvraagstukken met zich
mee, zoals brand, beschadiging van de flora en ook het regelen van het bezoek van een groot aantal mensen.
Sommige naties zien zich geplaatst tegenover het vraagstuk van een bovenmatig gebruik van de nationale parken door het publiek, terwijl het in
sommige andere streken noodzakelijk wordt parken te stichten en deze onder
beheer te plaatsen. De discussies brachten aan het licht, dat de grondredenen
voor parken en reservaten zullen verschillen al naar gelang de bijzondere
waarden die behouden dienen te worden. In het overgrote deel van Afrika
is in onze dagen de schijnwerper gericht op reservaten voor wilde dieren. In
verschillende delen van de wereld, werd de wenselijkheid van Internationale
parken en reservaten in de grensstreken met de buurlanden vermeld.
Een aantal landen in West-Europa, hebben wetten ter bescherming van de
natuur, die een nationale politiek en een programma vastleggen. Sommige
van deze wetten voorzien in een streekindeling van particuliere landerijen
ter handhaving van het landschapsschoon.
Men erkende, dat de fauna een integrerend deel der bossen vormt. Men
bracht in documenten en discussies naar voren, dat vanuit een recreatie- en
ook vanuit een oekologisch standpunt, alle soorten dieren van belang zouden
kunnen* zijn. Men stipte aan, dat vele dieren verre van neutrale elementen
in het bos als geheel vormen, aangezien groot wild, knaagdieren en zaadetende vogels konden ingrijpen bij een verjonging van het bos. De richtlijnen
voor het bosbeheer, wat betreft het jachtwild, verschillen van plaats tot
plaats en wel daar er, in beide wereldhelften, enerzijds bosgebieden zijn, waar
een hoge stand aan jachtwild gewaarborgd is, en anderzijds er gebieden zijn,
waar een algeheel verdwijnen van sommige soorten wild op grote schaal
slechts kan worden voorkomen door een nauwgezette, conserverende zorg.
Het Congres gaf de volgende aanbevelingen:
1°. De bosrecreatie en een geleide wildstand dienden door de regeringen
te worden erkend als aanvaardbare vormen van een meervoudig beheer van
bosgebieden;
2°. Alle vormen van dierlijk leven beïnvloeden het bos of worden er door
beïnvloed en een goed begrip van hun rol in het bos moet in grotere kring
worden gewekt;
3°. Men dient voor wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van bosrecreatie en fauna te zorgen, om de nodige informatie te verschaffen, om het
hoofd te kunnen bieden aan de groeiende problemen van een groot aantal

73
bezoekers, de beschadiging van de groeiplaats en van de regeling van de
fauna;
4°. De mogelijkheden van openbare voorlichting dienen te worden benut
ter aanmoediging van de waardering en de bescherming van de natuur,
alsmede voor het begrip dat de wildstand in sommige streken dient te worden benut en in andere beschermd;
5°. Internationale samenwerking tot het behoud van de natuur- en wildreservaten in de grensgebieden wordt ten sterkste aanbevolen;
6°. Technische hulp zou nodig kunnen zijn en geboden kunnen worden
aan de nieuwe staten van Afrika en aan andere staten door bemiddeling
van internationale organen ter ondersteuning van nieuwe programma's van
reservaten en de regeling van de wildstand.
Veiling en andere boswerkzaamheden.
Velerlei aspecten van het opzetten en uitvoeren van werkzaamheden voor
bedrijven van uiteenlopende grootte en in vele bosgebieden kwamen ter
sprake in deze Sectie van het Congres. Terwijl het tamelijk duidelijk was,
dat de methoden van het ene gebied zelden met succes kunnen worden toegepast voor andere streken met afwijkende bebossings toestanden en verschillende sociale en economische omstandigheden, is toch de uitwisseling van
ervaringen, op welke wijze de problemen werden opgelost voor de verscheidenheid der specifieke omstandigheden, van belang om grondbeginselen
te ontwikkelen, die van nut kunnen zijn voor diegenen, die belast zijn met
de leiding van werkzaamheden van elke orde van grootte en in welk land dan
ook. De noodzaak om onder alle omstandigheden plannen vooraf op te
stellen, gebaseerd op een juiste inventaris van de houtvoorraden, van de
verwachte kosten en opbrengsten van de onderneming — waarbij rekening
wordt gehouden met de eisen van de houtteelt en bosbescherming, ter handhaving van een hoog peil van produktiviteit van het bosbezit — was een vast
onderwerp bij de discussies over de verschillende fasen van het vellen, de
aanleg van houtafvoerwegen en het gebruik van kabelbanen overal op onze
aarbol.
Het Congres ging diep in op de vraagstukken van de aanwerving, de
scholing, de veiligheid en het welzijn van de bosarbeiders. De talrijke factoren, die —• in vergelijking tot de meeste andere takken van nijverheid —
meer en grotere hinderpalen in de weg leggen voor een sociale vooruitgang
van de bosbouw, werden ontwikkeld, maar de algemene mening was, dat
de houtvesters toch uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de sociale vooruitgang van de bosarbeiders.
De ontwikkeling der werkmethoden en technieken en de scholing der
bosarbeiders, door toedoen van de gecoördineerde bemoeiingen van de
Europese Bosbouw Commissie van de F.A.O., de Economische Commissie
voor Europa van de Verenigde Naties en van de Internationale Arbeidsorganisatie, werden uitvoerig besproken. De mening van het Congres was,
dat de resultaten, geboekt door de gemeenschappelijke Commissie, opgezet
door deze drie organen, uitmuntend waren en dat dit genre van activiteiten
diende te worden bevorderd en uitgebreid tot andere bosgebieden, vooral
in de ontwikkelingsgebieden.
Het Congres aanvaardde dat scholing en veiligheid zo nauw verwant
waren, dat men ze in feite niet kan scheiden ten behoeve van een systema-
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tisch onderzoek. Dientengevolge adviseert het Congres, erkennende, dat boswerkzaamheden, met inbegrip van de verschillende fasen van de houtkap,
gerangschikt moeten worden onder de zeer gevaarlijke beroepen:
1°. grotere inspanning van de zijde van regeringen, werkgevers en werknemersorganisaties ter voorkoming van ongevallen;
2°. werkzaamheden verbonden met veiligheidsprogramma's, nu reeds in
werking in verscheidene landen, en het werk op dit gebied op internationaal
plan, dienen te worden voorgezet en uitgebreid, meer in het bijzonder de
uitwisseling van ervaringen tussen de landen, wat betreft de menselijke
faktor bij de beroepsopleiding, de veiligheidsvoorschriften, de statistieken
ter zake van bosongevallen en de veiligheidsuitrustingen.
Het Congres adviseert, dat internationale scholingscursussen, de studiebeurzen voor personeel, dat buitenslands wenst te studeren, de publikatie over
scholing, handboeken betreffende werkmethoden en uitrustingen, de ontwikkeling van de keuringsmethoden voor bosbouwmachines en de bevordering
van het onderzoek ter verbetering van de arbeids-efficiëntie, eveneens voortgezet en uitgebreid zullen worden, alsmede dat de bevoegde internationale
organen zich zullen toeleggen op het coördineren van zulke onderwerpen.
Tropische bosbouw.
De Sectie Tropische Bosbouw behandelde vier hoofdonderwerpen: verjonging en bebossing; obstakels; intensief dan wel extensief beheer en het
tijdelijk beschikbaar stellen van bosgronden voor de landbouw.
Natuurlijk verjonging en aanplant waren de onderwerpen van een geanimeerde discussie, waarin de standpunten der gedelegeerden de overvloed
dan wel het gebrek, aan bosbouwkundige hulpbronnen, waarin zij thuis
waren, weerspiegelden. Men erkende, dat in vele gebieden beide vormen
van verjonging nodig zijn en dat ze elkaar niet zonder meer uitsluiten.
Er werd een enigzins somber beeld opgedist van achteruitgaande hulpbronnen, gebrek aan verantwoordelijk beheer voor grote gebieden en van hoge
produktiekosten. Dit beeld, blijkbaar niet door alle aanwezigen als werkelijk bestaand aanvaard, lokte een discussie uit, waarbij bosbouw-vooruitgang
in sommige gebieden werd beschreven als een ten dele tegenwerkende ontwikkelingsgang.
Men kwam tot de conclusie, dat voor vele landen het meest bevredigende
stelsel voor het beheren van bosgebieden voor langere tijd, een combinatie
moet zijn van overheidstoezicht en delegatie aan de particuliere belangen,
wat betreft een aantal der verantwoordelijkheden van de eigendom. Voor
bosbouwconcessies werd gemeend, dat de belangrijkste beslissingen ten aanzien van de produktie tot de verantwoordelijkheden van de Staat behoorden,
dat de gecontracteerde betalingen herzienbaar zouden moeten zijn in overeenstemming met de wisselende waarde van het geld, en dat de concessie voorwaardelijk moet worden afgegeven, ten aanzien van de eventuele stichting
van een fabriek of installatie van voldoende capaciteit, waarover niet los
van de concessie kan worden beschikt.
Bij de bespreking van intensief tegenover extensief beheer van tropische
bossen, was het zonneklaar, dat het beheersbeleid zich moet richten naar een
aantal faktoren, waarvan een deel slechts indirect in verband staat tot de
houtvoorraden zelf, ofwel de behoefte aan hout als zodanig.
Het tijdelijk ter beschikking stellen van bosgronden voor landbouwdoeleinden, werd belicht als een ernstige bedreiging van de overgebleven bossen
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in vele delen der tropen. Ofschoon men aannam, dat onder sommige omstandigheden dit cultuurgebruik niet alvernietigend behoeft te zijn, zag men het
toch als een tropisch-bosbouw probleem van de eerste rang. Methoden, die
aan de hand werden gedaan om dit probleem de baas te worden, konden
slechts plaatselijk worden toegepast. Men was van opvatting, dat een intensieve permanente landbouw in de plaats dient te treden van het toegepaste
systeem, niet alleen om een beter gebruik van grond te verkrijgen, maar
ook om aan de vraag naar landbouwoogsten van een toenemende bevolking
beter te kunnen voldoen.
Inmiddels is de taak van de bosbouwkundige in dezen te zien als een
combinatie van: het nastreven permanente bosgebieden en aanverwante
gronden te verkrijgen, waar dat maar mogelijk is; het verhogen van de produktiviteit der bosgebieden en het ontwikkelen van doeltreffende methoden
van bosbehandeling verenigbaar met het tijdelijk ter beschikking stellen van
bosgronden voor landbouw en aangepast aan de aard van de weer door de
landbouw verlaten gronden.
Derhalve beveelt het Congres aan:
1°. dat de regeringen onmiddellijk stappen zullen ondernemen tot vaststelling van die gebieden binnen hun nationale grenzen, die bebost dienen te
blijven, en dat zij met dat doel de steun zoeken van internationale of bilaterale organen;
2°. dat de landen die zich geplaatst zien tegenover ernstige vormen van
het tijdelijk beschikbaar stellen van bosgronden voor de landbouw en ontbossing, financiële en technische hulp aanvragen van de bevoegde organen
van de verenigde Naties en andere instanties;
3°. dat er permanente werkgroepen worden ingesteld, mogelijkerwijze in
het raam van de Regionale Commissie van de F.A.O., voör een wereldomvattende bestudering van de hiervoor bedoelde cultuurmethoden en met de
opdracht om haar voortgang te rapporteren aan het komende Wereld Bosbouw Congres.
Resoluties van het Congres.
Onder dankbetuiging ontving het Congres de uitnodiging van de vertegenwoordigers van de Regeringen van Spanje en Argentinië om het Zesde Wereld
Congres te ontvangen en te organiseren, welk congres bij voorkeur gehouden
zal worden in 1965. Aangezien als regel de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties optreedt als de beschermheer van de Wereld
Bosbouw Congressen, heeft het Congres deze uitnodigingen doorgegeven
aan de Directeur-Generaal van die Organisatie, met het verzoek om, na ruggespraak met de Lid-Staten van de Verenigde Naties en van de Voedsel- en
Landbouw Organisatie, een en ander aan de Conferentie van de FAO voor
te leggen, teneinde een beslissing te nemen ten aanzien van plaats en tijd
van het volgende Congres, wat betreft deze uitnodigingen en eventuele andere, welke hij in de toekomst nog zou kunnen ontvangen.
Het Congres liet zich zeer waarderend uit omtrent de bemoeiingen van
de beschermende instantie, de FAO, en ook ten opzichte van de Verenigde
Naties, die zijn doelstellingen en wensen bevorderden. Het Congres waardeerde ook in het bijzonder de attentie van de Verenigde Staten en van enkele
Regeringen, door de uitgifte van bijzondere series postzegels ter ere van het
Vijfde Wereld Bosbouw Congres.
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Vervolgens nam het Congres éénstemmig de volgende resolutie aan:
Het Congres, waarderende, de vele moeite die de Voedsel- en Landbouw
Organisatie van de Verenigde Naties, de Verenigde Naties zelf en hun lidstaten zich gaven om het Congres zo goed bezocht te doen zijn en aan zijn
wensen, doelstellingen en resultaten een ruime bekendheid te verschaffen;
Drukt bij deze zijn gevoelens van grote dankbaarheid uit ten aanzien van
de Directeur-Generaal van de FAO en de Secretaris-Generaal van de V.N.
voor hun steun en materiële hulp; en
Verzoekt, dat deze dankbetuiging vervolgens ook doorgegeven zal worden
aan alle Regeringen der Lidstaten, van deze organisaties, die zo daarwerkelijk
hebben bijgedragen tot de waarde en het welslagen van het Vijfde Wereld
Bosbouw Congres.
In de erkenning, dat het succes van het Vijfde Wereld Bosbouw Congres
in velerlei opzichten te danken is aan de onvermoeide inspanning van vele
personen in de Stad Seattle en in de Staat Washington,
drukt bij deze zijn meest oprechte gevoelens van dankbaarheid uit ten
aanzien van de Voorzitter en de gehele staf van de Universiteit van Washington voor de onschatbare diensten, die zij het Congres hebben bewezen,
en drukt bij deze verder zijn grootste waardering uit voor de bevolking van
Seattle en de Staat Washington voor de gendenkwaardige ontvangst en gastvrijheid, die de leden van het Congres hebben genoten en die nog lang in
hun geheugen gegrift zullen blijven.
Het Congres, wenst vast te leggen, dat het Vijfde Wereld Bosbouw Congres
een zeer bijzondere bijeenkomst is geweest van 's werelds bosbouwkundigen
en van allen, die met de bosbouw in een van zijn vele aspecten te maken
hebben;
ziet hierin een duidelijk eerbetoon aan en een bewijs van de grote belangstelling voor de Amerikaanse bosbouw in de huidige wereld;
wenst van harte geluk aan het gehele organisatiecomité en aan allen,
die medewerkten om het Congres tot een succes te maken;
betuigt zijn dank aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika
voor zijn grote welwillendheid bij het optreden als gastheer van dit gedenkwaardige Vijfde Wereld Bosbouw Congres.

