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In zijn artikel „Betere bedrijfsuitkomsten in het particuliere bosbezit"
wijst Reinders er zeer terecht op, dat een verhoging van de productie
slechts door een doelmatige controle aan het licht kan worden gebracht
en dat de praktijk geen controle kan uitvoeren zonder bedrijfsplannen, die
hun grondslag vinden in groeioverzichten, terwijl de inventarisatie van
de houtvoorraad en registratie van zijn veranderingen rationeel slechts
kan plaats vinden met goede inhoudstabellen. In de meeste landen van
Europa heeft de praktijk tijdig de beschikking gekregen over de benodigde gegevens dank zij de oprichting en instandhouding van bosbouwproefstations van staatswege.
D e bosbouw in Nederland is er, wat betreft het onderzoek, niet zo
goed afgekomen. Het in 1933 opgeheven Rijksbosbouwproefstation heeft
zich bovendien in de loop van zijn korte bestaan niet op het hier bedoelde terrein bewogen. P a s na de tweede wereldoorlog, einde 1947,
werd voor ons bosbouwkundig onderzoek een nieuwe mogelijkheid geschapen. Dit is te danken aan de oprichting van een bosbouwproefstation
door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Reinders constateert met voldoening, dat hiermede een
stap in de goede richting werd gedaan. Hij begrijpt anderzijds, dat de
achterstand, die in ons land op het door hem bedoelde gebied bestaat,
niet op korte termijn kan worden ingehaald. Toch dringt hij aan op
meer spoed, een verhoging van het tempo, waarmee het onderzoek tot
resultaten leidt, en hij oppert de mogelijkheid, om door samenwerking
van praktijk en wetenschap sneller tot het doel te geraken.
. ' V a n de zijde van het Bosbouwproefstation T . N . O . kan het antwoord,
althans in principe, kort zijn : „niets liever dan d a t " .
D e nieuwe vorm van organisatie van ons onderzoek in T.N.O.-verband
berust immers principieel juist op de gedachte, de belanghebbende bedrijven en het wetenschappelijke onderzoek in een nauw contact te bren-^
gen. Het systeem, waarbij de Regering en de belanghebbenden in principe gelijkelijk in de kosten van het onderzoek delen, heeft behalve het verruimen van de financiële mogelijkheden voor het onderzoek zelf het grote
voordeel, dat de praktijk een directe en levende belangstelling krijgt in
dit voor haar behoud en ontwikkeling onontbeerlijke werk en dat de praktische bosbouwer er van meet af aan deel aan heeft. Dit heeft wederzijds
trouwens zijn goede zijde. Het onderzoek zal minder gevaar lopen, zich
in al te theoretische zin te ontwikkelen, en de praktijk weet, dat het uiteindelijk om de toepassing is begonnen, waarvan zij de vruchten zal plukken. D e juiste verhouding zal in deze zijn bereikt, als de praktische bosbouwers niet meer spreken van ,,het Bosbouwproefstation T . N . O . " , dat
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ergens in Wageningen waarschijnlijk wel nuttig werk zal doen, doch als
het instituut een levend begrip wordt met de naam „ons proefstation"
waar „ons" onderzoek wordt verricht. Alle practische bosbouwers zullen het dan als een voorrecht beschouwen aan hun eigen instituut van
onderzoek mede te werken.
Zonder aan de onschatbare waarde van ons bosbezit als deel van het
landschap en als recreatiemogelijkheid iets te kort te willen doen, moeten
wij helaas vaststellen, dat men zeer algemeen nog altijd veel te veel het
bosbezit als een object van liefhebberij, jachtgenot, natuurschoon, een
soort van meer of minder overbodige luxe beschouwt. E r moeten toch millioenen kubieke meters hout uit het buitenland worden ingevoerd en
— in deze gedachtengang doorgaande — volgt dan : onze eigen productie telt daarbij toch bijna niet m e e !
. D e bosbouwers zelf weten wel beter. Reinders wijst in het begin van
zijn artikel zeer terecht op de economische en sociale ontwikkeling, die
vooral de particuliere bosbezitters tot besef heeft gebracht. Ook de houtindustrie toont een geheel andere waardering voor de eigen productie,
getuige de van die zijde steeds sterker wordende aandrang, om de houtproductie in ons land te verhogen." Moeilijker is het, om bij verschillende
instanties, bij de geheel op de industrie georiënteerde leidende figuren en
bij de in land- en tuinbouw excellente deskundigen, een juiste voorstelling van het karakter en de betekenis van de bosbouw in ons land ingang
te doen vinden. Men staat er vreemd tegenover. Men beseft onvoldoende,
dat de economische waarde van ons bos en speciaal de productie aan hout
niet slechts in perioden van isolatie en nood, doch onder alle omstandigheden van grote waarde is in onze volkshuishouding, een waarde, die
door natuurwetenschappelijk onderzoek belangrijk kan worden verhoogd.
Hier heeft de bosbouwer zelf in de eerste plaats een taak. Hij zal
zelf de handen uit de mouw moeten steken in de zin zoals Reinders met
het gemeenschappelijk aanpakken, bedoelt, en zal ook, waar enigszins
mogelijk, in zijn zak moeten tasten, om te helpen zijn kansen door het bosbouwkundig onderzoek te vérhogen en zo volledig mogelijk te benutten.
Dit zal tevens de positie van de bosbouw naast de land- en tuinbouw en
de industrie versterken. De industrie, de land- en tuinbouw hebben toch:
al het grcte voordeel, dat zij cp veel kortere termijn resultaten kunnen
bereiken met hun onderzoek. Zij kunnen bovendien veel grotere bedragen besteden door hun betere financiële positie. Zij werden ook op zeer
ruime schaal gesteund door beschikbaarstelling van Marshall-gelden.
D e bosbouwers zijn dus feitelijk wel genoodzaakt, om zelf alles te
doen, wat in hun macht is, ter bespoediging van het onderzoek. E r is een
grote achterstand doordat indertijd Regering en volksvertegenwoordiging
de bosbouw als minder belangrijk beschouwden, toen men voor het onder--?
zoek geen gelden meer beschikbaar wenste te stellen. Een beter begrip
voor de mogelijkheden en noden van de bosbouw is groeiende, zoals
blijkt uit de bevordering van het onderzoek na de tweede wereldoorlog.
Er is het begin van een apparaat, dat -— hoewel nog in een jeugdig, dus
onvolgroeid stadium
efficient kan worden gebruikt en dat een dankbaar gebruik kan maken van de vorderingen der bosbouwwetenschap,
die dank zij ruime middelen in het buitenland werden bereikt.
Maar het onderzoek heeft tijd en geld nodig. N a een op zichzelf zeer
behoorlijke'voorziening-ineens van geldmiddelen voor de installatie — bij
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voorbeeld door de aankoop van de Dorschkamp met 72 ha terrein —
werden de jaarlijkse materiële credieten daarentegen zo beperkt, dat
over drie jaren moet worden uitgestreken, wat bij voldoende middelen in
twee jaren zou kunnen worden bereikt met dezelfde personeelsbezetting.
Zouden de financiën cok nog een uitbreiding van middelbaar en lager
personeel mogelijk maken, dan zou het tempo zelfs nog verder kunnen
worden versneld. Komen geen. verdere subsidies beschikbaar, dan dreigt
zelfs in 1954 een nog veel drastischere reorganisatie onafwendbaar te
worden.
Alle hoop is nu gevestigd op de totstandkoming van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor de bosbouw. Is deze er eenmaal, dan kan
geen enkele der bedrijfsgenoten zich aan een bijdrage aan deze organisatie onttrekken en hiervan zal een deel voor het subsidiëren van onderzoek worden bestemd. In afwachting van dit tijdstip moet weliswaar het
onderzoek de pas nu nog niet bepaald markeren, doch het komt slechts
langzaam, te langzaam, vooruit. W a n t behalve een enkele zeer lofwaardige uitzondering, voelt niemand van de boseigenaren zich geroepen, om
^ alleen over de brug te komen en voor de minder voortvarende collega's
mee te betalen. Toch zou het van eminente waarde zijn, als het Bosbouwproefstation juist nu over ruimere middelen kon beschikken. Als iedere
houtproducent die zijn product verkoopt, van de opbrengst 10 cent per
m 3 zou willen afstaan (op een gemiddelde prijs van f 40 dus 2,5°/oo) dan
zou uit de verkoop van 500.000 m 3 per jaar f 50.000 beschikbaar komen.
En waarom zouden de boseigenaren wachten, tot de houtindustrieën die
populierenhout verwerken, in dit opzicht het voorbeeld geven door van
elke aangekochte m 3 populierenhout een klein bedrag af te staan voor
bevordering van de cultuur der populier ? D e bijdragen zouden geheel
vrijwillig moeten zijn. De wens om bij te dragen zou moeten voortspruiten uit een ieders overtuiging van het nut, ja van de noodzaak, het onderzoek beter en sneller op gang te houden, en zekeir om erger te voorkomen.
Onafhankelijk echter hiervan is het plan Reinders om de handen ineen
te slaan bij het onderzoek zelf, bij het verzamelen van de gegevens volgens de vereiste methoden zeer reëel. Het bosbouwproefstation zal daaraan met de beschikbare middelen gaarne volledige medewerking verlenen.
In feite is hiermede reeds een begin gemaakt onder auspiciën van de
Commissie voor het meten van hout op stam. Dank zij de medewerking
van het Staatsbosbeheer, de Nederlandsche Heidemaatschappij en particulieren zijn de Afdeling Houtmeetkunde en Bosinrichting van het
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool
en het Bosbouwproefstation T . N . O . erin geslaagd in het afgelopen kap* seizoen ruim 1000 proefbemen van groveden van de meest uiteenlopende
afmetingen op te meten. Het is te verwachten, dat deze gegevens nog in
dit jaar zullen zijn verwerkt tot een nieuwe inhoudstabel (met en zonder
schors !) die dan aan de praktijk beschikbaar zal kunnen worden gesteld.
Over vorm en inhoud van de Japanse lariks zal overigens, ten vervolge
op de circulaire van vorig jaar, een nader bericht worden gegeven, als
het onderzoek is afgesloten. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed
aan de inhoudsbepaling uitsluitend volgens het middenvlak. Mocht deze
wijze van meten bevredigende uitkomsten opleveren, dan kan zeer wel
worden overwogen, in hoeverre de practijk zelf ten behoeve van het on-
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derzoek metingen kan doen aan proefstammen van andere boomsoorten,
zoals Corsicaanse- en Oostenrijkseden, fijnspar, inlandse en Am. eik.
Het proefstation zelf heeft trouwens ook van laatstgenoemde boomsoorten reeds een hoeveelheid materiaal verzameld.
Evenzeer is al een begin gemaakt met het uitwisselen van gegevens
voor het groei-(opbrengst-) onderzoek. Het zou zeer toe te juichen zijn.
indien de nieuwe studiekring van de Nederlandsche Boschbouw Vereeni-'
ging hieraan een bredere basis zou willen verlenen. Laiigs deze weg moet
het mogelijk zijn althans voorlopige opbrengstcijfers te verzamelen en bekend te maken, bij voorbeeld voor douglas en Japanse lariks en eventueel
groveden.
Waarschijnlijk zal bij deze voorlopige gegevens nog moeten worden
gewerkt met de willekeurige boni tering naar hoogte/leeftijd ; voor een
groeiklassenindeling naar gemiddelde jaarlijkse aanwas per ha zijn meer
nauwkeurige gegevens nodig, afkomstig van blijvende proefperken. Doch
indien deze relatieve bonitering door een commissie wordt geüniformeerd,
kan men althans onderlinge vergelijkingen maken. Ook zal het, wil men
aan de hand van de door de verschillende bosinrichtingsdiensten verzamelde gegevens voorlopige groeioverzichten samenstellen, nodig zijn
tot een overal gelijke wijze van meten te geraken.
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat door onderlinge samenwerking tussen praktijk en wetenschap zeker voorlopige gegevens voor
de bosbedrijfsregeling in Nederland kunnen worden verzameld, al zal
men aan deze cijfers nooit dezelfde eisen mogen stellen als aan de van
proefperken afkomstige. W i j hopen dan ook zeer, dat de praktijk met
het plan van Reinders evenzeer zal instemmen en hiervan blijk zal
willen geven.
D e boseigenaren, die voor het bovengenoemde denkbeeld van een
financiële steun zijn te winnen
wij hopen uit de aard der zaak, dat dit
algemeen ingang moge vinden — kunnen hun bijdragen storten of overschrijven op de postrekening van het Bosbouwproefstation T . N . O . , nr
513585 te Wageningen, met het advies dat ook voor het onderzoek geldt:
Stelt niet uit tot morgen, wat ge heden nog kunt doen!

