Boekbespreking

Jaarverslag 1967 van het Staatsbosbeheer
De indeling van dit verslag is geheel gelijk aan die
van het verslag over 1966. Dit vereenvoudigt de vergelijking met vorige jaarverslagen.
In het hoofdstuk "Landschapsbouw" wordt aan verschillende aspecten van het onderwerp aandacht besteed. Daarbij wordt centraal gesteld dat op het
Staatsbosbeheer een steeds sterker beroep wordt
gedaan om de overblijvende onbebouwde ruimte in
ons verstedelijkende land een verantwoorde vorm
en inrichting te helpen geven. Uit de beschouwing
over de facetten van de landschapsbouw en uit het
overzicht van de "landschapsplannen 1967" blijkt
het nauwe contact van deze dienst met diverse organen bij de vorming van het landschap inderdaad duidelijk. Overleg met de Voorlopige Natuurbeschermingsraad leidde er bijvoorbeeld toe dat in 1967 160
terreinen van zeer verschillende aard werden aangewezen die, als waardevolle natuurgebieden en landschapselementen, in ruilverkavelingen zullen worden
gespaard.
Het hoofdstuk "Bosbouw" begint met algemene beschouwingen over de bcsbouw in ons land, waarbij
onderwerpen worden genoemd die weliswaar betrekking hebben op het boswezen, maar waarbij het
Staatsbosbeheer als zodanig niet was betrokken.
Verder bevat dit hoofdstuk tal van technische en
statistische gegevens en onder meer een beschouwing over de houtafzet, waarin een overzicht is opgenomen van houtprijzen en hoeveelheden hout, afkomstig van het Staatsbosbeheer, terwijl ook de tendens van het verbruik van grenehoutsortimenten en
van populierehout is weergegeven. Bij een vergelijking van het overzicht van de bedrijfsresultaten over
een reeks van jaren met het in het vorige jaarverslag opgenomen overzicht blijkt het bedrijfsresultaat
over 1965/1966 in de twee verslagen niet gelijk te
zijn. Een kwestie van nacalculatie? Ook in enkele andere gevallen komen in de opeenvolgende jaarversla-
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gen ogenschijnlijk tegenstrijdige en afwijkende opgaven voor. De overigens goede verslagen zouden nog
aan waarde winnen indien deze afwijkingen zouden
worden verklaard.
:t
Als lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging valt het mij op dat niet vermeld wordt
dat in de structuurcommissie, die op initiatief van het
Bosschap werd ingesteld, ook vertegenwoordigers
van deze vereniging zitting hebben.
Het hoofdstuk "Natuurbehoud" geeft een indruk
van hetgeen bereikt is op het gebied van de verwerving en de instandhouding van natuurgebieden en
de problemen die zich voordoen bij de instandhouding van deze terreinen en bij het behoud van flora
en fauna.
.
.
"Het werk in de provincies" en de "Bijzondere onderwerpen" geven ook thans weer een meer gedetailleerd overzicht van de velerlei activiteiten van
het Staatsbosbeheer.
Het in het laatstgenoemde hoofdstuk opgenomen
verslag van het RIVON, ressorterend onder het
Staatsbosbeheer, toont duidelijk het belang van het
onderzoek van deze instelling voor het natuurbehoud.
In dit hoofdstuk is tevens opnieuw een vrij uitvoerig verslag van de werkzaamheden van het Bosbouwproefstation opgenomen. Het doel hiervan is
mij niet geheel duidelijk daar deze instelling, die
niet onder het Staatsbosbeheer ressorteert, een eigen jaarverslag doet verschijnen.
Samenvattend kan worden gesteld dat dit jaarverslag in een prettig leesbare en uitstekend uitgevoerde vorm een goed inzicht geeft in de hoofdlijnen
van de werkzaamheden in 1967 - en de daarmede
samenhangende problemen - in de bossen en natuurgebieden in ons land. Het geeft daarmede zelfs meer
dan de titel doet vermoeden.
J. T. M. van Broekhuizen.

