„O, N E D E R L A N D ! L E T O P U

SAECK"

door
F. W . WESSELS.

Het is n a a r mijn meening een goede gedachte van
Dr. S p r a n g e r s geweest, in de najaarsvergadering-1938
van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging de aandacht
te vestigen op de gevaren, die het Nederlandsche bosch
bedreigen, nu den laatsten tijd in woord en geschrift propaganda wordt gevoerd om, ten behoeve van de werkverschaffing en van de uitbreiding v a n vestigingsmogelijkheden
voor den boerenstand, bosschen voor landbouwdoeleinden
te ontginnen. O o k V l i e g e r vond tijdens den 12den
Wetenschappelijken Boschbouwcursus gelegenheid, in zijn
voordracht over „De boschstatistiek van N e d e r l a n d " aan
deze kwestie eenige woorden te wijden. H e t valt toe te
juichen, dat het bestuur v a n de N.B.V. heeft toegezegd, het
te berde gebrachte vraagstuk te bezien en te overwegen,
welke stappen meergenoemde vereeniging te dezen zou
kunnen doen. Ik geloof, dat thans het- oogenblik is gekomen,
om dit onderwerp, dat ik reeds eerder in een vergadering
van den Landbouwkundigen Kring te Utrecht ter sprake
mocht brengen, in dit tijdschrift in te leiden.
Moet ik de aandacht Van mijn lezerskring nog er op
vestigen, dat Nederland arm is aan bosch ? Reeds zoovelen
hebben dit vóór mij gedaan, zoowel in dit tijdschrift als
elders. Z o o schreef in 1929 M a l s c h in het tijdschrift
,,Nederlandsch Fabrikaat" (overgenomen in het N e d e r landsch Boschbouw Tijdschrift) : „Nederland, dat een der
„boscharmste landen van de wereld is, en nog over een
„groote oppervlakte woeste gronden beschikt, die feitelijk
„uitsluitend geschikt zijn voor bebossching, mag niet achterb l i j v e n bij de andere landen, die hun boschareaal vergroot t e n . H e t is onze plicht, ons eigen belang, hieraan krachtd a d i g mede te werken."
Volgens de laatste officieele gegevens (Verslag over den
Landbouw in Nederland over 1936) bezat Nederland in
1936 in totaal 255.000 ha bosch en w e l :
37.000 ha eikenhakhout
26.000 ha ander hakhout
11.000 ha grienden
160.000 ha dennenbosch
21.000 ha opgaand loofhout.
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Uit deze cijfers blijkt wel onze boscharmoede ; beschouwen wij onze hakhout wallen en grienden ook als „bosch",
dan is slechts 7,7 % v a n den Nederlandschen bodem met
bosch bezet. W i j bezitten slechts 0,03 ha bosch per hoofd
der bevolking ; België 0,07 ha, Denemarken 0,12 ha, Duitschland 0,22 ha !
W i l t U andere cijfers om onze boscharmoede te beseffen 1
W i j kunnen ten hoogste 500.000 m 3 hout per jaar uit onze
eigen bosschen voortbrengen ; onze houtbehoefte bedraagt
4 à 5 millioen m 3 hout per jaar. W i j kunnen dus slechts
10 à 12 % v a n onze houtbehoefte zelf dekken ! Moet ik het
U nog op andere wijze illustreeren ? Indertijd berekende
M a 1 s c h, dat wij, om in onze eigen houtbehoefte te kunnen
voorzien, 120,000 ha opgaand loofhout en ruim 1 millioen
ha dennenbosch zouden moeten hebben ; wij bezitten onderscheidenlijk 21.000 ha en 160.000 h a !
O n d e r normale omstandigheden w o r d t ons houttekort
aangevuld door den houtinvoer ; hierdoor w o r d t onze handelsbalans jaarlijks met 100 à 120 millioen gulden ongunstig
beïnvloed. M a a r tijdens den wereldoorlog, toen aanvankelijk
de toestand, w a t onzen houtvoorraad betreft, nog gunstiger
was dan thans, was reeds in 1917 een Noodboschwet noodig
om een débâcle te voorkomen ! W i j hadden op dat oogenblik nog slechts hout genoeg om gedurende
jaar het
mijnhoutverbruik te dekken. Ongetwijfeld zouden wij thans
nóg spoediger met een houttekort te kampen krijgen. Sedert
dien tijd is onze bevolking immers met ca 1 millioen zielen
toegenomen en daarmede is de behoefte aan hout sterk
gestegen. M e t de vraag naar de eerste levensbehoeften gaat
immers de v r a a g naar hout gepaard. Ik wijs slechts er op,
dat onze steenkoolproductie en daarmede de v r a a g naar
mijnhout sedert de laatste 20 jaar belangrijk is toegenomen.
En mijnhout vormt slechts een onderdeel ; voor hoeveel
andere doeleinden is hout niet noodig ! Ik iloem slechts het
hout voor de papierindustrie, voor scheepsbouw, dwarsliggers, meubelindustrie, timmer- en kistenfabricage, bouwbedrijven, waterstaatswerken, landbouwdoeleinden, lucifersfabrieken, klompenmakerijen, borstelfabrieken, brandhout en
wat al niet meer ! Het ligt niet in mijn bedoeling, U' hier de
economische beteekenis van bosch voor Nederland te schetsen ; Dr. S p r a n g e r s heeft in 1933 zijn proefschrift er
aan gewijd.
M e n denke voorts a a n de sociale beteekenis v a n bosschen ;
aan het feit, dat bosch werk geeft in den slappen tijd voor
het landbouwbedrijf ; aan het feit, dat het bosch ook middellijk zooveel werk geeft aan arbeiders in de houtverwerkende industrieën. Men vergete niet de kweekers van het
boschplantsoen en vooral ook niet de beteekenis v a n bosschen voor het vreemdelingenverkeer en het toerisme !
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Daarbij komen de nuttigheidsfactoren van indirecten aard :
de invloed van het bosch op de natuur, de hygiënische,
aesthetische, wetenschappelijke en ethische beteekenis van
het bosch.
Indien gij, lezer, die het ongetwijfeld goed meent met ons
Nederlandsche bosch' na het bovenstaande weer gesterkt
zijt in de overtuiging, dat het noodig is, ons boschareaal
zooveel mogelijk uit te breiden, zou ik U de vraag willen
stellen : W e e t gij wel, dat gij thans op de bres moet staan,
niet zoozeer om voor die uitbreiding te strijden, maar veel
meer om te trachten, het weinige bosch dat wij hebben, te
behouden ?
Ik deelde U hierboven mede, dat — aangenomen, dat de
statistische gegevens in het Landbouwverslag juist zijn —
Nederland in 1936 over 255.000 ha bosch beschikte, hetgeen
overeenkomt met een bebosschingsprocent v a n 7,7. Sedert
dien is onze boscharmoede toegenomen : er is gedurende
de laatste jaren aanmerkelijk méér bosch geveld dan geplant
en het meerendeel van de ontboschte gronden moet van ons
boschareaal worden afgevoerd, aangezien herbebossching
niet in het voornemen ligt. Vele van deze gronden zijn, al
dan niet in werkverschaffing, voor landbouwdoeleinden
ontgonnen of zijn daarvoor bestemd. Particuliere bebossching
en herbebossching spelen in de laatste jaren geen rol v a n
beteekenis meer.
W e l k e zijn dan de oorzaken, die de instandhouding v a n
ons boschbezit bedreigen 7 Ik zal er U eenige noemen :
V o o r het particuliere boschbezit ziet het er donker uit.
H e t Staats- en het gemeentelijke boschbezit breiden zich
geleidelijk uit, vooral in verband, met de werkverschaffing,
doch zij vormen tezamen nog geen 20 % v a n ons geheele
boschbezit. H e t particuliere boschbezit omvat verreweg het
grootste gedeelte van ons boschareaal. Onze landgoederen
worden bedreigd, ondanks de Natuurschoonwet, doordat in
vele gevallen de belasting niet meer kan worden betaald
uit het inkomen of uit den vermogensaangroeü O p de oorzaken hiervan zal ik niet verder ingaan ; de gevolgen zien
wij om ons h e e n : de bezittingen worden langzamerhand
verwaarloosd, door de eigenaren verlaten, verkocht, verkaveld en de bosschen gesloopt. Slechts ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving kunnen hier verbetering
brengen. Z e k e r , ik geef gaarne toe, dat door technische
verbeteringen op boschbouwkundig gebied in vele gevallen
een verhooging der opbrengsten van vele bezittingen zou
kunnen worden bereikt, doch de middelen daartoe ontbreken
veelal. Ook boschverbetering in werkverschaffing zou er
toe kunnen bijdragen, de bosschen op onze landgoederen te
verfraaien en economischer te maken, doch in vele gevallen
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blijken de kosten, die ten laste van de eigenaren komen,
toch nog te hoog te zijn.
Dit alles betreft vooral de groote bezittingen ; het kleine
boschbezit vermindert door de toenemende vraag naar cultuurgrond en door de abnormaal hooge grondprijzen, door
de economische omstandigheden veröorzaakt. D o o r d a t het
boschbedrijf niet, het landbouwbedrijf daarentegen wèl w o r d t
gesteund, w o r d t voorts het natuurlijke evenwicht tusschen
deze beide vormen van grondgebruik gestoord. De ontginning van bosschen voor landbouwdoeleinden w ó r d t vooral
, in de laatste jaren in sterke mate bevorderd door :
a) den landbouwsteun : geleidelijk worden thans steeds meer
boschgronden, slechts dank zij den landbouwsteun, als bouwland geëxploiteerd ;
, •
b) de ontginning in werkverschaffing van boschgronden, die
onder normale omstandigheden niet zoo licht voor landbouwdoeleinden zouden worden ontgonnen ;
c) de propaganda, die w o r d t gevoerd om ten behoeve van
de werkverschaffing, alsmede ter bevordering van de uitbreiding van vestigingsmogelijkheden voor den boerenstand,
bosschen voor landbouwdoeleinden te ontginnen.
Ik wijs U in dit verband op de in de dagbladen verschenen
verslagen v a n lezingen van Ir. F. P. M e s u, directeur van
den Cultuurtechnischen Dienst, indertijd gehouden te Z w o l l e
en te Tilburg. De heer M e s u stelt zich op het standpunt,
dat 75.000 ha van ons toch al zoo bescheiden boschbezit
zouden moeten verdwijnen om plaats te maken voor landbouwontginningen. V a n de hoeveelheid woesten grond, in
1936 336.000 ha, zou dan een gedeelte kunnen worden be~
b o s c h t ; een oppervlak van 50.000 ha wordt ingenomen door
duinen en zandverstuivingen ; voor militaire doeleinden,
recreatieterreinen, natuurmonumenten en bebossching zouden
136.000 ha moeten worden bestemd ; de overige hoeveelheid
woeste grond, 150.000 ha, zou tot bouw- en grasland kunnen worden ontgonnen.
V o o r B r a b a n t 1 ) in het bijzonder acht de heer M e s u
het gewenscht, 20.000 ha bosch te doen omzetten in bouwen grasland, omdat dit bosch zou staan op gronden, die voor
landbouwdoeleinden geschikt zijn. Wellicht zou een deel van
de Brabantsche woeste gronden kunnen worden beboscht,
ter compensatie van het verlies aan bosch door ontginning.
T o t welke opmerkingen geven deze opvattingen ons,
boschbouwers, aanleiding ?
De problemen, w a a r v o o r men zich gesteld ziet, als men
denkt aan de groote vraag naar cultuurgrond, speciaal voor
de vestiging van jonge boeren, zijn groot. Ik zie zulks geensIn 1936 waren de ^boschgronden in Brabant als volgt ingedeeld:
eikenhakhout 2759 h a ; ander hakhout 7309 h a ; opgaand loofhout 1622 h a ; naaldhout 47737 h a ; grienden 3273 h a ; totaal bosch 62700 h a .
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zins voorbij, maar men mag zich naar mijn meening bij het
zoeken naar een oplossing v a n die moeilijkheden niet slechts
op het standpunt van den landbouw stellen.
D e natuurlijke omzetting v a n bosch in bouw- en weiland
bedroeg in het tijdvak 1920—1934 gemiddeld ongeveer
700 ha per jaar. Dit verlies a a n bosch werd, tezamen met
verliezen door andere oorzaken, nagenoeg gecompenseerd
door een krachtig voortgezette bebossching v a n woeste
gronden van Staats- en gemeentewege. D e particuliere bebossching speelt in den laatsten tijd in ons land geen groote
rol meer» O n s boschareaal is hierdoor op ongeveer hetzelfde
peil gebleven.
Indien men echter propageert, 75.000 ha bosch aan ons
boschareaal te onttrekken, moet men naar mijn meening uit
een oogpunt v a n algemeene volkswelvaart de garantie kunnen
bieden, dat door bebossching v a n woeste gronden ten minste
dezelfde oppervlakte bosch aan Nederland kan w o r d e n teruggeschonken. H e t geven van dezen waarborg is m.i. moeilijk,
zoo niet onmogelijk, en wel door de navolgende oorzaken :
D e boschcultuur neemt ten opzichte van den landbouw
in zooverre een bijzondere plaats in, dat het bosch meer
gebonden is aan grootere oppervlakten. O m eenige beteekenis te kunnen hebben voor de houtproductie, moet een
beboscht complex m.i. toch ten minste 10 tot 15 ha groot zijn.
Een boschbedrijf moet v a n eenigen omvang zijn, anders is
het niet productief; het leent zich niet voor kleinbedrijf, in
tegenstelling met het landbouwbedrijf, dat ook als kleinbedrijf rendabel kan zijn. E r zijn allerlei oorzaken, die maken,
dat het kapitaal, dat in een klein boschbedrijf zou worden
gestoken, niet zou rendeeren ; men zal daarom er v a n afzien, kleine complexen woesten grond voor bebossching te
bestemmen.
O n s bezit aan woeste gronden — ik zonder duinen en
zandverstuivingen uit — is grootendeels versnipperd. H e t
is voor den bezitter niet loonend zijn kleinbezit te bebosschen.
W è l kunnen zulke versnipperde perceelen, indien de grond
zich daartoe leent, voor landbouwdoeleinden worden ontgonnen en desnoods verpacht. In de uitgestrekte heidevelden
in Drenthe vindt en vond men talrijke landbouwontginningen ; op de hoogere heidegronden ontgonnen de eigenaren
hun perceeltjes echter vrijwel nimmer tot bosch.
De woeste gronden, die volgens het schematische voorstel v a n den heer M e s u voor bebossching zouden overblijven, moeten grootendeels worden beschouwd als absolute
boschgronden, dwz. gronden, die slechts voor bosch en niet
voor'een andere cultuur geschikt zijn. W i e zal deze gronden
willen bebosschen ; wie zal met zulk een geringe rente v a n
zijn f kapitaal genoegen nemen ? D e particulier kan zijn
géld altijd nog productiever beleggen. Z e k e r , de nationale
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bodem moet 200 productief mogelijk worden gemaakt, maar
geen particulier zal daarvoor met winstderving genoegen
nemen. Vele boschhuishoudkundigen zijn het dan ook er
over eens, dat slechts de Staat uit een oogpunt van productiviteitsverhooging v a n den grond, voor het scheppen van
arbeidsgelegenheid e.d. deze absolute boschgronden kan bebosschen ; het mag echter uitgesloten worden geacht, dat
de Staat zou overgaan tot aankoop v a n talrijke geïsoleerd
gelegen kleine terreintjes om deze te bebosschen. Zij zouden
dus woest blijven liggen.
Onttrekt men boschgronden voor landbouwdoeleinden,
d a n zijn dit meestal de beste gronden, die goed bosch (loofhout, zwaar hout) kunnen dragen. Uit een oogpunt v a n algemeene volkswelvaart beschouwd, behooren echter ook
zekere oppervlakten betere gronden voor boschcultuur beschikbaar te blijven, ten einde daar den aanplant van meereischende houtsoorten (eik !) en de productie v a n zwaardere
houtsortimenten mogelijk te maken. O p dergelijke gronden
kan bij een doelmatige bebossching zeker dezelfde grondrente worden opgebracht als bij gebruik voor landbouwdoeleinden. De bosschen op 'de betere gronden hebben trouwens bijzpndere beteekenis uit een oogpunt v a n natuurschoon.
Ik vrees voorts, dat bij ingaan op het plan-M e s u de
huid van den beer w o r d t verkocht, vóór deze geschoten is.
E r zijn gegronde aanwijzingen, dat de statistische gegevens
nopens de indeeling der gronden, zooals deze kunnen worden
geput uit de Verslagen en Mededeelingen v a n den Landbouw, hoogst onbetrouwbaar zijn. Laten wij toch eerst de resultaten van de boschstatistiek, die ons ook zal inlichten omtrent de uitgestrektheid onzer woeste gronden, afwachten
en dan — met volledige inachtneming v a n de natuurschoonbelangen — een verdeelings- en bestemmingsplan opmaken !
Lezers, wij hebben ons Nederlandsche bosch noodig als
brood ! W a t wij thans bezitten, is reeds een minimale oppervlakte, die zeker niet nóg kleiner kan worden gemaakt,
zonder dat wij ons in ernstig gevaar begeven. Bosch is niet
alleen een natuurschoon-object, een recreatie-oord, een trekpleister voor vreemdelingen en dagjesmenschen ! Bosch is
vooral ook een economisch bezit, dat in hooge mate bijdraagt
tot de volkswelvaart! Dringt men ons bosch nog meer terug,
dan zou hier straks, wanneer wij weer tijden zouden moeten
doormaken als tijdens den wereldoorlog — aan onszelf overgelaten
spoedig houtnood heerschen. Niet alleen gebrek
aan hout voor tallooze industrieën, maar vooral ook gebrek
aan brandhout en mijnhout, dus aan warmte, aan calorieën.
Zeker, het streven moet zijn behoud en uitbreiding van het
productie-apparaat ten plattelande, opdat wij in tijden v a n
nood zoo lang mogelijk voor onze eigen voedselvoorziening
kunnen zorgen. M a a r w a t baten ons voldoende hoeveelheden
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tarwe, rogge, aardappels, boonen en erwten als wij de calorieën missen, om dit alles in eetbaren vorm om te zetten ?
D e algemeene volkswelvaart, het menschelijk bestaan, is
afhankelijk van vele factoren. M e n geve het bosch de plaats,
die het toekomt.

VERBETERING

O p bladzijde 441 (October-nummer) van dit tijdschrift
is een drukfout geslopen in de 14de regel van onderen.
In den zin : -,Op mijn botanische tochten in Duitschland
en Zwitserland, vooral in de bergstreken, vond ik Alnus
incana als inheemsche struik niet, in het wild voorkomen.",
moet het woordje „niet" door „veel" vervangen worden.
Red.

