Boekbespreking.
B E S P R E K I N G V A N H E T JAARVERSLAG V A N H E T
S T A A T S B O S C H B E H E E R O V E R 1940
door
F. W . S n e p v a n g e r s .
De indeeling van vorige jaren werd gevolgd, maar hier en daar komt.
een nieuw geluid naar voren. Het blijft evenwel een geldelijk verslag,
terwijl het eigeglijke boschverslag daarin schuil gaat.
De taak van het Staatsboschbeheer
is omschreven in het Koninklijk
besluit van 16 Februari 1929 nr. 45.
Overzicht der uitgaven en opbrengsten (d.w.z. de geldelijke inkomsten)
van het staatsboschbeheer in 1940. Deze zijn gegroepeerd in de bijlagen
IA en IB van het jaarverslag en hier volgt een samenvatting.
uitgaven
gld.

opbrengsten
gld.

.

.

1036362
99767
255162

542942
6600
22347

samen . .
aankoop en vervreemding van vastgoed

.
.

1391291
129492

571889
393922

bebossching met renteloos voorschot.
algemeene dienst

De uitgaven voor bebossching, instandhouding van bosch enz. kwamen
wederom voor een deel ten laste van het departement van sociale zaken
en deze zijn hier niet opgeiïomen. De grootte van genoemd deel wisselt
ieder jaar, waardoor onderlinge vergelijking dezer uitgaven in de achtereenvolgende jaren onmogelijk wordt. Hierdoor wordt voor den lezer de
samenstelling van een statistisch overzicht onmogelijk en zou het aanbeveling kunnen verdienen, om voor de periode 1926—1940 een overzicht
samen te stellen, waarin voor ieder jaar 8.11e uitgaven vermeld zijn, die
voor het domeinbeheer werden gedaan. Dit overzicht zou in het eerstvolgend jaarverslag kunnen verschijnen.
V a n de uitgaven voor aankoop van vastgoed kwam f106.000.— ten
laste van het departement van ! sociale zaken.
Ten aanzien van de bebossching met renteloos voorschot volgt hier
een overzicht van de uitgaven' en inkomsten over dd laatste 5-jarige
periode.
jaar

uitgaven in gld.

inkomsten in gld.

algemeene renteloos voorschot algemeene renteloos voorschot

*

1940
1939 '
1938
1937
1936
1940/36

60227
57649
54329
53052
52888

39540
50882
58854
64428
67893

~ 3966
4104
4292
4227
4022

7
16915
439

278145

281597

20611

19995

2634
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Voor deze periode waren de algemeene uitgaven f 257.534.— grooter
dan de algemeene inkomsten. Het toezicht op de gemeentebosschen met
renteloos voorschot omvat 18013 h a ; waarvan 14933 ha beboscht en kost
het rijk zoodoende f 3.45 per jaar per ha bosch. Gedurende de jaren
1940/36 werden 2090 ha nieuwe kultures aangelegd, waarvoor per ha
gemiddeld f 135.— renteloos voorschot werd verleend. Aangezien het rijk
voor leeningen ongeveer 3 % rente 'moet [betaléru^worden de extra kosten
voor die kultures f4.05 per jaar pèr ha, waardoor de totale kosten per
ha op f7.50 per jaar komen. Het verstrekken der rentelooze voorschotten
b e g o n ïh*' 1907ren waar in de lhatsté-jafenlgemiddeld slechts f4000.—
in de algemeene k a s ; terug vloeiden ( mag men aannemen, dat de jaarlijksche kosten van f7.50 per ha voor een periode van minstens 30 jaar
gelden. Hiernaast staat de omstandigheid, dat vele gemeenten, die onder
deze regeling vallen', belangrijke inkomsten uit hun bosschen trekken. Het
jaarverslag geeft hiervoor wel ccnige inkomsten op, maar vermeld niet
de daarmee gepaard gaande kosten.
Het vaste technische personeel kwam van 70 personen in 1939 op 71
in 1940; het vaste administratieve personeel omvatte 31 personen op het
einde van het verslagjaar tegen 29 het jaar tevoren. %
Uitgestrektheid en indeeling der domeingronden;
veranderingen in het
domeinbezit. Einde 1940 bedroeg de oppervlakte der tot het Staatsboschbeheer behoorende domeingronden 58995 ba, aangevende een vermeerdering
van 754 ha ten opzichte van het vorige jaar. De belangrijkste aankoop
was die In de houtvesterij Zwolle ter grootte van 387 ha. In Eindhoven
en Nijmegen werden verschillende perceelen grond geuorderd ter oppervlakte Van 266 ha. Nadere gegevens omtrent,de reden van deze vorderingen worden niet vermeld, maar in het algemeen verdient deze maatregel toejuiching, zoodra blijkt, dat een bezitter van grond dezen in het
algemeen belang onvoldoende benut. Het staatsdomein te Zwolle droeg
het beheer van 151 ha gronden over aan het staatsboschbeheer. Ook deze
maatregel moet er toe leiden, dat dergelijke gronden beter aan hun bestemming gaan beantwoorden.
In bijlage II van het jaarverslag is de uitgestrektheid en indeeling der
domeingronden op het einde der jaren 1939 en' 1940 voor de onderscheidene beheersobjekten vermeld. Hier moge daarvan de samenvatting
•volgen.
1940
ha
I.

In kuituur zijnde gronden:
a'. bëboschte grond
b. bouw-, grasland enz.
II. Niet in kuituur zijnde gronden:
a. voor kuituur bestemd . . . . . .
.
b. niet voor kuituur bestemd {inklusief wegen
breeder dan 6 m)
' .
Totaal

. . . . . .

58995

Naast het beheer der domeingronden heeft het staatsboschbeheer nog
vele andere belangen te behartigen. Het is belast met het beheer van of
het dagelijks toezicht op diverse gronden en hiervan wordt voor de onderscheidene houtvesters eert overzicht gegeven. De samenvatting hiervan
op 31 December 1940 moge hier vermeld worden.
oppervlakte ha
a.
b.
c.
d.

Staatsboschwachterijen
gronden van andere departementen in beheer . .
gemeentelijke bebossching met renteloos voorschot
gronden onder blijvende technische voorlichting
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De verschillen in oppervlakte der terreinen vermeld onder a en c met
die elders in het jaarverslag voorkomende zijn zonder meer niet te
verklaren.
'
De beboschte grond had een oppervlakte van 29003 ha en het doet
vreemd aan in het jaarverslag niets te lezen omtrent de samenstelling
van dit boschgebied. Geen vermelding van de oppervlakten naaldhout
en loofhout en evenmin iets omtrent de leeftijdsklassen. Het staatsboschbeheer is ongeveer 30 jaar bezig met den aanleg van kultures en bijna
ieder jaar zijn er aanwinsten van bestaand bosch. Dat alles maakt het
voor den aandachtigen lezer wenschelijk, om eenig inzicht te krijgen in
de waarde dezer bosschen.
Onder de domeingronden wordt een oppervlakte van 19944 ha als
„niet voor kuituur bestemd" vermeld. Een uiteenzetting van de bestemming dezer gronden, komt zeer gewenscht voor ; waaronder zou moeten
behooren een opgave van alle natuurmonumenten met hun oppervlakte
en de reden van hun belangrijkheid als zoodanig.
Bebossching, onderhoud en verbetering van domeingronden. Ten aanzien
van de weersgesteldheid gedurende het verslagjaar wordt gezegd, dat deze
„over het algemeen niet ongunstig" was. In den nacht van 13/14 November woedde een hevige storm, die in verschillende deelen van het land
groote schade aan de houtopstanden teweeg bracht. In de houtvesterij
Breda viel 3501 m 3 naaldhout en 67 m 3 loofhout aan den storm ten offer.
Omtrent ziekten en beschadigingen valt mede te deelen. dat de schade
veroorzaakt door konijnen' plaatselijk aanzienlijk is en vooral in de boschwachterijen. Hapert-houtvesterij Eindhoven, St. Anthonius-houtvesterij
Nijmegen en Schoorl-houtvesterij Haarlem. Het aanta! bosch- en heidebranden op de terreinen van het staatsboschbeheer was in 1940 gering.
Door oorlogshandelingen ging in de boschwachterij Noordwïjk-houtvesterij Haarlem een oppervlakte van 120 ha bosch verloren'.
. De oppervlakte woeste grond, die in het verslagjaar werd beboscht,
was 702 ha groot en ligt voor het meerendeel in de houtvesterijen Assen
(283 ha), Emmen (200 ha) en Eindhoven (160 h a ) .
In het bestaand bosch werd voor beplanting en bezaaiing, enz. een
bedrag van f47.676.— uitgegeven, terwijl voor die werkzaamheden op
702 ha woeste grond een bedrag van f45.010.—> noodig was. Men zou
dus mogen verwachten, dat in het bestaand bosch minstens een gelijke
oppervlakte werd verjongd. Het jaarverslag is echter ter zake zeer sober
met oppervlakte-gegevens en vermeld slechts voor de houtvesterij Breda
een verjongingsvlakte van 8 ha en voor de boschwachterij de Vuurschc
een van 8 ha. W e l wordt gesproken over hervormingswerk, herbebosschingS werkzaamheden, onderplanting, onderzaaiïng, inboeten, het beplanten en bezaaien van holstaand hakhout, maar in hoeverre en tot welke
uitgestrektheden de terreinen, waarop die werkzaamheden plaats hadden,
als nieuw aangelegde kultures moeten beschouwd worden, blijkt niet.
Onder het hoofd verpleging en bescherming van het bestaand bosch wordt
een deel der voornoemde werkzaamheden eveneens vermeld. Er blijkt
dus geen maatstaf te zijn voor het rangschikken van de terreinen, waarop
genoemde werkzaamheden plaats hebben, hetzij onder nieuwe aanleg van
bosch, hetzij onder verbeteringen van bestaand bosch.
Ten aanzien van de dunning en velling der bosschen is het jaarverslag
nog steeds onvolledig. Voor de houtvesterij Breda wordt opgegeven, dat
29 ha werden geveld en 158 ha werden gedund. Voor de houtvesterij
Apeldoorn werd de eerste dunning op 1262 ha uitgevoerd. In de houtvesterijen Haarlem, Assen en Emmert 'is het benoodlgde bedrag voor deze
werkzaamheden aanzienlijk gestegen. In de houtvesterij de Eilanden vereischen de dunningen steeds meer zorg. In de boschwachterij Groesbeek
houtvesterij Nijmegen werden 34 afdeelingen geheel of gedeeltelijk gedund,
6 gezuiverd, 4 geheel of gedeeltelijk gelicht en één afdeellng gedeeltelijk
geveld, In de houtvesterij Eindhoven (boschwachterij Vijlen) werd 1 ha
slaghout gekapt en 15 ha slaghout zwaar gedund of geveld. In de houtvesterij Zwolle (boschwachterij Haarle) werd 4 ha naaldhout geveld.
In de boschwachterij en Austerlltz en de Vuursche werd meer dan gewoonlijk geveld.
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Met deze gegevens is het onmogelijk, om zich een juiste voorstelling
der werkzaamheden te maken.
O p de posten bouw- en grasland, niet in kuituur zijnde grond, -wegen
en waterleidingen, gebouwen, paarden, ossen en ander vee, landbouwwerktuigen en alle andere uitgaven hadden de vereischte uitgaven, plaats.
Opbrengsten der domeingronden. De geldopbrengsten zijn, gesplitst naar
de posten der technische boekhouding, in bijlage I V van het jaarverslag
opgenomen. Hier moge daarvan een overzicht volgen.
1. hout
. . - f 335.940
2. boomzaden en plantsoenen'
1.332
3. landbouwgewassen . . . .
11.902
4. ruigte, plaggen, enz.
10.277
5. verpachting van gronden en gebouwen
83.530
6. erfpacht, recht van opstal, recognities, enz
42.274
7. jacht en visscherij
12.634
8. alle andere opbrengsten
21.326
Samen
T e verminderen met over 1940 betaalde
omzetbelasting
. . .• . .

f 519.315
10.239

Totaal
f 509.076
Dit bedrag wordt eveneens vermeld in bijlage IiB van het jaarverslag
onder opbrengsten naar de posten der werkplannen en blijkt daarbij, dat
genoemd bedrag is samengesteld uit de opbrengsten van het domeinbehcer
en de bebossching met renteloos voorschot.
Het staatsboschbeheer verhandelde 31676 m 3 hout in 1940 tegen 20721 m 3
in 1939. Het grootste aandeel hierin hadden de houtvesterijen Breda en
Apeldoorn, waarvoor hieronder enkele gegevens volgen.

houtvesterij
Breda . . Breda . . .
Apeldoorn. .
Apeldoorn. .

jaar
1940
1939
1940
1939

totale
houtmassa
m3
10187
6319
9432
6976

opbrengst in m 3 per ha
bosch

domeingrond

3.3

2.3
1.4
0.9
0.7

2.0

1.4
1.0

In 1940 was de samenstelling van de aan de markt gebrachte houtmassa als v o l g t :
'
werk- en paalhout . . . . . . . .
9.059 m 3
mijnhout
4.091 „
gerief- en staakhout
9.607 „
brandhout
8.919 „
Samen . . . 31.676 m 3
Voor de houtvesterij Breda wordt een overzicht gegeven van de prijzen
der voornaamste sortimenten, die in de laatste 5 jaren op de openbare
verkoopingen zijn verkocht. Aangezien daarbij de verkochte hoeveelheden
niet vermeld worden, hebben de vermelde gegevens slechts weinig waarde.
Rijkszaadeest, In 1940 werden geoogst:
27 kg zaad groveden,
62 ,,
,, Oostenrijksche den, '
91 „
„ Corsikaansche den,
7 „
"„ witte els ( l e en 2e kwaliteit).
De kosten bedroegen f 4588.— en de waarde van de geleverde zaden
aan de staatshoutvesterijen was f758.— en de overige ontvangsten f514.—
Werkverruiming
op de domeingronden. Deze was in het verslagjaar
van beperkter omvang dan in 1939. De werkzaamheden omvatten spitten,
omplaggen, wegenaanleg, slooten graven, waterleidingen, grondvervoer,
hout dragen, brandhout klein maken, plantgatén maken', bosch zuiveren,
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plantwerk, stobben rooien en diverse andere De arbeid besteed aan genoemde werkzaamheden is in het aantal raanweken uitgedrukt en daarbij
blijkt, dat de vergoeding per manweek sterk uit elkaar loopt van f23,70
in de boschwachterijen de Vuursche en Austerlitz en f 12,30 in de houtvesterij Nijmegen. In totaal waren deze uitgaven f705.600.—.
„ Bebossching met renteloos voorschot van den Staat. In 1940 2ijn geen
nieuwe kontrakten tot verleening van renteloos voorschot voör bebosschïng van woeste gronden gesloten. Het aantal lichamen, dat renteloos
voorschot geniet, Weef derhalve 57 gemeenten en één vereeniging van
algemeen nut. In het verslagjaar werden 298 ha beboscht. Een opgave
van de verleende rentelooze voorschotten' sinds het jaar 1907 zou het
groote belang, die het staatsboschbeheer hierbij te verzorgen heeft, kunnen
aantoonen.
Onder toezicht van het Staatsboschbeheer had op de gronden van 56
gemeenten en van 5 vereenigingen werkverruiming plaats. Hiervoor werd
f'374.071.— uitgegeven, waarvan f98.408.— ten behoeve van de terreinen,
met renteloos voorschot.
In de bebosschingsmethoden kwam geen wijziging van beteekenis, maar
het gebruik van douglas en lariks in plaats van groveden heeft zich weer
uitgebreid. E r werd minder grond bewerkt, dan in het voornemen lag en
de reden hiervan is de inkrimping van de werkverruiming en de schaarste
aan plantsoen en kunstmeststoffen. Ook de aanleg van wegen is tengevolge der vermindering der werkverruiming gedeeltelijk onuitgevoerd
gebleven.
Boschbouwvoorlichting.
Technische hulp en voorlichting werd in het
verslagjaar verleend aan het departement van waterstaat voor de beplanting van rijkswegen en de kweekcri] te Hoogland bij Amersfoort;
aan het departement van defensie ten aanzien van de beplanting van
verschillende verdedigingswerken en het boschkomplex Sparrendal (gemeente Erraelo) ; aan het departement van financiën zijnde een taxatie
van het landgoed Haarzuylens ; aan het departement van Sociale zaken
voor het aanbrengen van beplantingen bij het dienstweigeraarskamp Papenvoort te Rolde ; aan het departement van justitie omtrent de bosschen
behoorende tot de rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen, Hiertoe behoor en
verder de beplantingen in de Wieringermeer, waartoe behoort de kweekerij van 17,5 ha oppervlakte; voorts het terrein Robbenoord, waarvan
einde 1940 een oppervlakte van 389 ha was beplant; dan de wegenbeplanting, die werd voltooid over een lengte van 195 k m ; ten slotte
de beplanting van de erven der boerderijen, waarvan in 1940 de beplanting op 367 erven gereed kwam. Ten behoeve van den staatsdienst der
domeinen te Zwolle werd het plantsoen gekeurd, bestemd voor beplantingen langs wegen en bij boerderijen in Overijsel. Voorts werd technische
hulp verleend aan den provincialen waterstaat in verschillende provincies ; werden adviezen omtrent grondverkoop aan gedeputeerde staten
van Noord-Brabant uitgebracht; aan gemeenten, waterschappen en instellingen van algemeen nut werd blijvende voorlichting verschaft ten
aanzien van haar boschbezit en over den aanleg van bosch.
Boschwet 1922. Gemeenten, andere publiekrechtelijke lichamen en vereenigingen en stichtingen van algemeen nut zijn verplicht, om van v o o r
genomen veilingen en dunningen van houtopstanden buiten de kommen
der gemeenten ten minste een maand te voren kennis te geven aan den
direkteur van het staatsboschbeheer. In het verslagjaar kwamen 1274
aangiften binnen en in 1215 gevallen, werd voor de geheele aangifte
vergunning verleend, in 36 gevallen voor een deel der aangifte; in 23
werd een vergunning geweigerd. E r werd een kapverbod uitgevaardigd
ten aanzien van de zg. Doorwerthsche bosschen (gemeente Renkum) ter
oppervlakte van 110 ha. Het kapverbod voor de bestaande beplanting
in de gemeente IJsselmuiden: werd opgeheven.
Bijdragen op grond van artikel 12 der boschwet 1922 werden in 1940
tot een bedrag van f83575, betrekking hebbende op 43 objekten ter
uitgestrektheid van 3456 ha, verleend.
De bestrijding van de iepenziekte bracht mee, dat in het verslagjaar
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40.000 iepen ter veiling werden aangewezen. O p grond van groote behoefte aan hout zijn veel iepen moeten vallen en wordt hun aantal op
100.000 geschat op een totalen opstand van ruim 700.000 boomen.
Natuurschoortwe(
v a n 1928. In 1940 zijn 6 landgoederen met een gezamenlijke oppervlakte van 632 ha erkend in den zin van artikel 1 der
natuurschoonwet 192S. Einde 1940 was de wet van toepassing op 426
landgoederen met een gezamenlijke oppervlakte 1 van 56.644 ha. Er kwamen
665 aangiften van voorgenomen vellingen van houtopstanden binnen.
Bij beschikking der ministers van ekonomische zaken, van onderwijs,
kunsten en wetenschappen en van sociale zaken van 2. April 1940 is de
natuurbeschermingsbeschikking
vastgesteld. O p grond dezer beschikking
mogen de onder genoemde departementen ressorteerende diensten geen
kultuurtechnische werken uitvoeren, noch hulp verleenen. bij de totstandkoming van zoodanige werken, dan nadat door vanwege de hoofden
dier departementen is verklaard, dat daartegen uit een oogpunt van natuurbescherming en landschapsschoon geen bezwaar bestaat. V a n belang is
deze beschikking voor objekten, die in werkverruiming worden uitgevoerd
en voor alle ruilverkavelingen.
Bodemprodukfiebeschikking
1939. BIJ beschikking van den sekretarisgeneraal van het departement van landbouw en visscherij van 7 Juni 1940
zijn aan artikel 7 der bodemproduktiebeschikking 1939 twee nieuwe leden
toegevoegd. De gebruiksgerechtigde van den grond, waarop krachtens,
een, vergunning een bosch of andere houtopstand is geveld of gerooid,
is verplicht een gelijke oppervlakte, als werd ontbloot, binnen, een te
stellen termijn te bebosschen. •
Bij beschikking van den sekretaris-generaal van het departement van
landbouw en visscherij van 22 Juli 1940 is aan de bodemproduktiebeschikking 1939 een artikel 7bis toegevoegd. Aan den produktiekommissaris
is daarbij de bevoegdheid verleend, om den gebruikgerechtigde van bosschen en andere houtopstanden tc gelasten» deze geheel af gedeeltelijk
te vellen of te rooien.
In het tijdvak van 1 April 1940 tot 1 April 1941 werden 51038 aanvragen in behandeling genomen. De gevraagde vergunning is in 49.250
gevallen verleend; in 1038 gevallen werd zij slechts gedeeltelijk verleend ;
terwijl op 750 aanvragen afwijzend is beschikt. De totale hoeveelheid
hout, die voor velling is vrijgegeven, of op grond van artikel 7bis voor
velling is aangewezen, bedraagt v o o r :
,
grove dennen ,
477.000 m:i
ander naaldhout
3.000 „
populieren . .
290.000
eiken
. . . .
beuken . . .
20.000
iepen
. . . .
45.000
ander loofhout
4.000 „
Voorts is vergunning verleend tot velling van 42.000 vruchtboomen,
6000 ha hakhout en 1150 ha griendhout.
De vellingen van hout zijn onderworpen aan de bepalingen van de
bodemproduktiebeschikking 1939. terwijl de verkoop van het gevelde hout
en de bestemming daarvan door het rijksbureau voor hout wordt geregeld. D e jaarlijks, in Nederland verkregen houtmassa kan hierdoor in
het jaarverslag tot uitdrukking komen.
Boschstatistick. Een kaartje van Nederland geeft den stand der werkzaamheden omtrent de statistiek van bosschen en woeste gronden aan.
Doordat na Juni 1940 geen luchtfoto's ter beschikking werden gesteld,
werd de voortgang van dit werk zeer vertraagd.
Overige dienst Onder dit hoofdstuk worden alle op zich zelf staande
werkzaamheden gerangschikt. Officieel als natuurreservaat werden verschillende terreinen aangewezen in de boschwachterijen Hooghalen en
Appelscha (houtvesterij Assen) met een gezamenlijke oppervlakte van
93 ha en 2 ha ; voorts het komplex de Bruuk groot 36 ha behoorende
tot de boschwachterij Groesbeek (houtvesterij Nijmegen) en het komplex
Klotterpeel behoorende tot de boschwachterij St. Anthonis (houtvesterij
Nijmegen).

60.000 „
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De herin ven tarisatie van het natuurschoon was aan het einde van 1940
voltooid voor de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel,
Zeeland, Notardholland en Zuidholland en voor deelen van Noordbrabant,
Gelderland en Limburg. Een opsomming van deze terreinen, in het jaarverslag bleef tot heden achterwege.
De vogelbroedterrelnen op de Noordzee-eilanden hadden de bizondere
'aandacht van het staatsboschbeheer.
». ' «
T o t slot moge nog vermeld worden, dat het jaarverslag verlucht is met
een viertal mooie foto's.
Het jaarverslag ademt weer den geest van vooruitgang op velerlei
gebied en wekt het vertrouwen, dat het staatsboschbeheer op de brés
staat, om de nationale belangen te verdedigen.
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