Boekbesprekingen
JAARVERSLAG STAATSBOSBEHEER

1955—1956

[922.1 (047.1)]
Het jaarverslag van het Staatsbosbeheer ontvingen we met te meer vreugde nu het in
een geheel nieuwe vorm is gegoten. Geen ellenlange staten meer met bedragen in centen
en vlakten in centiaren nauwkeurig, maar veel grafische voorstellingen; geschreven in
bondig goed Nederlands en overzichtelijk ingedeeld, zodat het makkelijk valt datgene
te vinden, waarin men belang stelt. Sommigen, die aan de oude opstellingswijze gewend
waren, zullen enkele details missen, waarvoor ze zich interesseerden, maar de nieuwe
verwerking der uitkomsten spreekt veel meer tot de gewone staatsburger. En voor hem
zijn die jaarverslagen toch in de eerste plaats bestemd; hij betaalt tenslotte ook zijn belastinggelden voor het goed functionneren van de Staatsdiensten.
Men wil thans het jaarverslag laten lopen over een bedrijfsjaar, — een bouwjaar —
dus van 1 augustus tot 31 juli, althans voor het domeinbeheer. Voor de rest behandelt
het de stof over een vol kalenderjaar. Als overgang geeft het onderhavige verslag het
domeinbeheer over de periode 1 januari 1955 tot 31 juli 1956, de overige werkzaamheden over de kalenderjaren 1955 en 1956. Voor het domein krijgt men in 't vervolg
dus steeds een verslag over het gehele vellings- en plantseizoen.
Het verslag begint met een korte behandeling van de reorganisatie van de dienst,
die reeds in ons tijdschrift werd opgenomen. Naast de voordelen van deze reorganisatie — een goede verzorging van de verschillende taken — staat toch het nadeel dat
men te veel specialisten kweekt, waaruit het later moeilijk valt, all-around leiders van
de dienst te kiezen.
Financiële Uitkomsten van de Dienst
In de rijksbegroting sluiten de beide kalenderjaren met lopende uitgaven van 7.818
en 7.868 duizend gulden, waarnaast staan lopende inkomsten van achtereenvolgens
3.644 en 4.420 duizend; kapitaalsuitgaven van 635 en 2.303 duizend, waartegenover
kapitaalontvangsten, (verkoop van auto's, werktuigen, paarden, gebouwen) van 357
en 447 duizend gulden. De overige uitgaven bedragen 1.535 en 2.171 duizend gulden.
Het Domein
Van de totale uitgestrektheid van ruim 67.000 ha bestaat 38.000 ha uit bos. Voegt
men daarbij de bossen van overige overheidslichamen en particulieren dan komt men
tot een totaal van 250.000 ha.
Nederland behoort met Engeland en Ierland dan ook tot de bosarmste landen van
Europa. (7,6; 6,7 en 1,8% van de totale oppervlakte). De oppervlakte van het domein
nam in beide jaren samen toe met 1.108 ha en verminderde met 618 ha. De voornaamste
verminderingen bestonden uit de aankoop van „Nieuw Groevenbeek" (94 ha), het
Zwolse bos (481 ha), het Vledderveld (118 ha), het landgoed de Woldberg bij Steenwijkerwold (106 ha) en het Lierderbos bij Apeldoorn (122 ha), dat geruild werd met
het Orderbos van 178 ha. Naast het hierbovengenoemde Orderbos waren de voornaamste verminderingen de beheersoverdracht aan Oorlog (388 ha) bij Garderen.
Gedurende de periode 1956/1957 werden 380 ha bebost. In 1953 namen de voor cultuur bestemde woeste gronden nog een uitgestrektheid van 2.534 ha in. Hoe groot dit
restant thans nog is, vermeldt het jaarverslag niet; het is te hopen, dat deze categorie
gronden zo spoedig mogelijk uit de grondstatiek verdwijnt. Bij de herbebossingen is de
achterstand, in de oorlogsjaren ontstaan, nagenoeg ingehaald. Deze herbebossing strekte
zich uit over 498 ha; 267 ha kapvlakte, 58 ha onderzaaiing en onderplanting, 105 ha
hervorming van slechtgroeiend bos en 68 ha hervorming van hakhout.
Zowel bij de bebossing als de herbebossing zijn de larix met de douglas favoriet; ze
nemen de grootste uitgestrektheid in. Het loofhout neemt slechts een ondergeschikte
plaats in ; bij de bebossing 61 ha en bij de herbebossing 46 ha.
Gedund en gelicht werden in de anderhalfjarige periode achtereenvolgens 4.460 en
187 ha, d.i. 12,2% van de bosoppervlakte. De leegkap bedroeg 210 ha; dit is abnormaal
weinig, maar houdt verband met de abnormale leeftijdsklasseverhouding, waarbij de
jonge bossen overheersen. Men spaart op die wijze natuurlijk kapvlakte voor de toekomst
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De opbrengst van deze exploitatie bedroeg :
Naaldhout
Loofhout.
Brandhout.

Zaag-, paal-, gerief- en staakhout
mijnhout
.
Zaag-, paal-, gerief- en staakhout
mijnhout
(11.6% van de totaal opbrengst) .

11,561
55.476
1.640
10.190
10.350

ra3
m3
m3
m3
m3

^ 89.217 m 3

D e totale geldelijke opbrengst bedroeg 3,94 miljoen gulden.
Aangezien er geen voorraad werd gevormd mag de verkochte hoeveelheid als de
totale kap worden beschouwd. Deze bedroeg dus 2,4 m 3 per ha bosgrond. Deze geringe opbrengst houdt weer verband met de door omstandigheden gedwongen kleine
kapvlakte.
Bosinrichting. E r werken thans 4 secties aan de bosinrichting. Binnen het domein
kwamen gereed 4 bedrijfsplannen, die een oppervlakte beslaan van 5.597 ha, een 79-tal
plannen binnen de bebossingen met renteloos voorschot over een oppervlakte van
3.673 ha, een 5-tal complexen, die onder blijvende technische voorlichting staan over
1.321 ha, tezamen 10.591 ha. Een 22-tal complexen (14.000 ha) zijn in bewerking. Men
moge uit deze cijfers concluderen, dat men bij de bosinrichting, ondanks personeelsmoeilijkheden, flink vooruit komt.
Arbeidsrationalisatie.
De scholing van personeel en arbeiders werd voortgezet. Men
heeft daartoe cursussen geopend die 2 a 3 weken duren. Ook voor arbeiders in particuliere bedrijven bestaan dergelijke cursussen, die door de stichting Bosbouwpraktijkonderwijs worden geleid. V a n de arbeiders op het domein is thans 30% geschoold.
Tijdstudies werden gedaan om te komen tot een gemeten tarief, waardoor men de
loontarieven op een rechtvaardige wijze zal kunnen vaststellen. Verder wordt veel verouderd gereedschap vervangen door nieuw, waarmede beter en sneller wordt gewerkt.
Er is ook een werkgroep Rationalisatie Bosaanleg onder leiding van het Bosbouwproefstation in het leven geroepen, waaraan het Staatsbosbeheer en de Ned. Heidemaatschappij deelnemen. Ook aan het snoeien wordt de nodige aandacht besteed. Men bemerkt dit overal langs de openbare wegen, waar onder leiding van goed vakkundig
personeel wordt gesnoeid. Vroeger leek het vaak op een maltraitatie der bomen.
Financieel overzicht. V o o r de eerste maal is er thans een poging gedaan, om te
komen tot een bedrijfsresultaat; vroeger bepaalde men zich in hoofdzaak tot een naast
elkaar plaatsen van ontvangsten en uitgaven. Men neemt aan, dat men voor de berekening van de beheerskosten 3 7 % van de gezamenlijke personeelskosten mag calculeren. In de verdere uitgaven moet men nu een scheiding maken tussen kapitaals- en
rente-elementen.
Kapitaalsinvesteringen zijn de kosten van de bebossing, groot f 156.000 en de aanleg
van wegen en waterleidingen f56.000 of samen f212.000. V a n de kwekerijkosten
groot f236.000 mogen f 100.000 als kapitaalsuitgaven worden beschouwd, evenals
de uitgaven voor niet in cultuur zijnde gronden van f 131.000. De afschrijving op de
gebouwen kan men gelijkstellen aan de jaarlijkse nieuwbouw. In de totaaluitgaven van
het domein schuilen dus reeds f443.000 kapitaalsuitgaven, zodat dc totale kosten van
het domeinbeheer bedragen f5.809.000 — f443.000 = f5.366.000.
De waardevermeerdering van het bos wordt als volgt berekend. D e jaarlijkse bijgroei kan berekend worden op 160.000 m 3 naaldhout en 26.100 m 3 loofhout en er
werd geveld 77.387 m 3 naaldhout en 11.830 ra3 loofhout en derhalve werd gespaard
82.613 m 3 naaldhout en 14.270 m 3 loofhout met een totale waarde van f3.345.000.
De bedrijfsontvangsten waren f4.18S.000. Totale baten dus f7.533.000.
De hierboven berekende exploitatieuitgaven bedroegen f5.366.000, zodat f2.167.000
kan worden opgevat als de rente van het totale bedrijfskapitaal.
Het bovenstaande kan natuurlijk alleen maar als een benadering van de verschillende
elementen worden beschouwd, maar geleidelijk zal men een denkbeeld krijgen van de
richting, waarin men met het bedrijf gaat.
Met renteloos voorschot van de staat werden in 1955—1956 totaal 179 ha bebost.
D e totale op die wijze beboste oppervlakte bedroeg ultimo 1956 16.270 ha, waaraan
ruim f 3 miljoen aan renteloos voorschot werd besteed of rond f 188 per ha.
D e algemeen bosbouwkundige
taken van het Staatsbosbeheer bestaan in de eerste
plaats uit de algemene en de technische voorlichting.
D e algemene voorlichting omvat mondelinge voorlichting aan particulieren, houden
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van lezingen en cursussen. Als iets nieuws is het ontwerp van een knipplaat voor de
jeugd, verder de vervaardiging van een film „Houtgewas een goed gewas" handelend
over erfbeplanting en boerenbos. De plaat van het Staatsbosbeheer „Spaart ons houtbezit" verkreeg de eerste prijs voor de Food and Agricultural Technical Information
Service.
De technische voorlichting wordt thans verzorgd door de provinciale bosbouwconsulenten. V a n de blijvende technische voorlichting werd door een 185 gemeenten en
instellingen gebruik gemaakt. Deze Jaatste beschikken over een bosbezit van rond
14.000 ha bos, 1.850 ha woeste grond en honderden kilometers weg beplanting. Eén
van de voornaamste lichamen hieronder is zeker wel de Noord-Oost Polder. Hier werd
sedert de drooglegging ongeveer 2000 ha bos aangelegd en wel 4 complexen productiebos, 10 dorpsbosjes, samen 212 ha en tochtwallen 50 h a ; de gebezigde houtsoorten
zijn voornamelijk Sitka, fijnspar, pinus, douglas en lariks; verder nog eik, es, en
populier.
Het bosonderzoek.
Het Staatsbosbeheer voert zelf geen onderzoekingen uit, doch
verleent zoveel mogelijk zijn medewerking aan het Bosbouwproefstation, het Instituut
voor Bosbouwkundig Onderzoek en het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek
in de Natuur. Z o werd geëntameerd het groeiplaatsonderzoek voor de verschillende
houtsoorten, dat weer leidde tot verschillende bemestingsproeven bij larix en douglas.
Naast de fysische toestand van de grond speelt de fosfaat-toestand van de grond een beslissende rol. Voor de Japanse larix ligt de optimale pH zeer laag ; kaligebrek treedt
ernstig op bij pH waarden boven 6,5 a 7,0. Voor douglas ligt de optimale pH h o g e r ;
zowel boven als beneden een bepaalde grens treden groeistoornissen op. Men heeft
nu bemesting sproeven genomen met kalk en fosfaat. Honderden hectaren bos zijn in
de laatste jaren met een verstuifapparaat bestoven. Geregeld worden door het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek grondmonsters onderzocht, in het laatste seizoen zelfs 888, waaraan een groot deel voor het Staatsbosbeheer en de Ned. Heidemij.
Het jaarverslag wijdt dan enkele hoofdstukken aan de bosivetgevïng,
o.a. de opheffing van het kapverbod en compensatie-overeenkomsten van de herbeplantingsplicht.
Als gevolg van deze regeling zullen 630 ha door derden moeten worden bebost. Voor
de omzetting van hakhoutbos in opgaand bos is in het land der subsidies natuurlijk
ook een subsidieregeling tot stand gekomen ; voor 814 ha werd deze aangevraagde
subsidie verleend. Kosten f400.000 of ongeveer f 5 0 0 per ha. Meer dan 7500 aanvragen voor subsidie tot /terbebossing werden ingediend, waarvan rond 6500 werden
verleend. Kosten 10,5 miljoen, waarvoor 23.537 ha bos zullen worden aangelegd en
4320 km laan en weg zullen worden beplant.
Bosstatistiek. In 1955 kwam de publicatie van de bosstatistiek van de Utrechtse
heuvelrug uit en werd, in ons tijdschrift 27 (12) 1955 (314—315) in extenso besproken.
In de verslagperiode kwam de opneming van het bosgebied ,,de Veluwe" gereed en
werd er begonnen met de opneming van het N.O. gebied.
Uit de branefstatistiek over de periode 1952—1956 blijkt, dat achtereenvolgens 4 0 %
en 25% van de bosbranden voorkomen in de maanden april en mei (minste regenval
en nog niet uitlopen van de bodembedekking). Van ongeveer de helft van de branden
is de oorzaak niet bekend, voor een groot deel van de andere helft is de oorzaak
onvoorzichtigheid, baldadigheid en kwaadwilligheid. In de jaren 1955 en 1956 bedroeg
het aantal branden 543 en 809, de totale schade f64.000 en f136.500.
In het verslag zijn een aantal graphischa voorstellingen opgenomen van de loop
der prijzen van de verschillende houtsoorten, waaraan we alleen ontlenen, dat iepenhout, geschikt voor fineer f 1000 per m 3 opbracht, een prijs die enigszins begrijpelijk
is wanneer men ziet welke prachtige meubels in de laatste tijd uit deze fraaie houtsoort
worden vervaardigd. Aangezien deze prijzen verleidelijk waren voor knoeierijen werd
er een Stichting „Waarmerking Nederlands Werkhout" in 't leven geroepen. Er werd
namelijk minder mooi iepenhout in België opgekocht, hier ingevoerd en dan als Nederlands iepenhout tegen hoge prijs uitgevoerd. Het Nederlandse iepenhout krijgt nu een
waarmerk en een certificaat van oorsprong. Met de waarmerking is het Staatsbosbeheer belast.
De waarde van de in elk der beide verslagjaren ingevoerde houtmassa bedroeg
f 530 miljoen, wat neer zal komen op 5,2 miljoen m;i hout. Vooral del invoer van
mijnhout loopt in de laatste jaren sterk op en bedroeg in 1955 en 1956 39.543 en
47.785 m 3 en wel uit België, Luxemburg en W . Duitsland. Het grootste deel van de
urïuocr van mijnhout gaat naar W e s t Duitsland.
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V a n de Landschapsverzorging
stippen we aan, dat op de Rijksbegroting van 1955
en 1956 telkens bedragen van f50.000 werden uitgetrokken voor geldelijke steun aan
de landschapsverzorging. Hiermede werden de kosten van de beplanting van erven,
wegen, wei- en bouwlanden bestreden. Voorlichting werd verstrekt bij de beplanting
van wegen en vooral op Schouwen en Duiveland en Goeree en Overflakkee kwamen
veel erf- en wegbeplantingen tot stand. Geplant werden 229.000 bomen en 4,5 miljoen
struiken.
Bij de herverkaveling van Walcheren werden beplantingen overgedragen aan het
„Wegschap Walcheren" hetgeen niet wil zeggen, dat deze aanplantingen reeds alle
geslaagd waren; met dit wegschap werd een overeenkomst tot blijvende technische
voorlichting getroffen. Verder werden nog alleen op Schouwen en Duiveland vorderingen gemaakt op 't gebied van erf- en wegbeplanting. O p de overige eilanden moet nog
met de beplanting worden begonnen.
Bij het ontwerpen van agrarische verbeteringswerken bij ruilverkavelingen is het vaak
mogelijk door de vervaardiging van landschapsplannen
invloed uit te oefenen op de
bevordering of het behoud van natuurschoon. Z o kwamen in de beide verslagjaren 41
en 16 landschapsplannen gereed.
Bij het mechanisch onderhoud van waterlopen wordt meestal de oeverbegroeiing
ernstig beschadigd. Van een herbeplanting komt niets, omdat de waterschapsvcrordeningen begroeiing langs waterlopen op enkele meters afstand verbieden, ^ ^ e kunnen
er nog aan toevoegen, dat als gevolg daarvan de Ijsvogel, een van onze kleurrijkste
vogels, uit het landschap verdwijnt; deze broedt uitsluitend in holen langs ruig begroeide
oevers.
Natuurbescherming.
Eind 1956 waren 776 landgoederen onder de natuurschoonwet
opgenomen met een oppervlakte van 103.514 ha* waarvan 535i landgoederen opengesteld voor het publiek.
Door de Rijksdienst van het Nationale Plan werden natuurgebieden geïnventariseerd.
Natuurmonumenten.
Door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
worden jaarlijks 8 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor aankoop of subsidie bij
aankoop van natuurwetenschappelijk belangrijke terreinen. In beide verslagjaren werden
er door het Staatsbosbeheer 403 en 457 ha aangekocht; totaal waren er eind 1956
3.123 ha van dergelijke terreinen op die wijze gered. Evenzo werd steeds advies uit
gebracht bij aankoop van dergelijke terreinen door andere lichamen op 't gebied van
natuurbescherming. Dit laatste betrof 220 objecten, waarmede een subsidie van f 658.000
was gemoeid.
Plantensociologische
kaarteringen werden uitgevoerd teneinde maatregelen te kunnen
nemen voor het behoud van bepaalde vegetatietypen en diersoorten. Nagegaan werd o.a.
de invloed van beweiding door schapen op heide terreinen, kalkgraslanden en zinkweiden. Adviezen werden uitgebracht inzake voedering van in nood verkerende vogels
en zoogdieren gedurende de vorst. Naar de te verwachten biologische gevolgen van de
uitvoering van het deltaplan, werden onderzoekingen ingesteld. Andere onderzoekingen
golden o.a. de broedvogeltelling, ring- en nestkastonderzoek, voedseloecologie van
verschillende vogels, slachtoffers van stookolie, enz.
Tenslotte vragen we gaarne de aandacht voor de beide mooie landschapsfoto's aan
het eind van het verslag van het Besthmenerven en een beek bij Oirschot. Trouwens
ook de omslagfoto van het „Solse Gat" mag er .zijn.
P. van Zon.
De Nederlandse bosstatistiek. Deel 2. De Veluwe (1953—1955). Centraal Bureau
voor de Statistiek in samenwerking met het Staatsbosbeheer.
V a n deze Statistiek verscheen Deel I, ,,De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi" reeds
een paar jaar geleden en werd besproken in ons tijdschrift 27 (12) 1915 (314—315).
D e Veluwe vormt een dicht bosgebied met de oudste bossen van Nederland, terwijl er
ook de uitgestrekts te woeste gronden liggen. Dit moge blijken uit de volgende gegevens:
Oppervlakte der 18 gemeenten
van de Veluwe
217.428 ha

Hiervan bos
58.721 ha _ 2 7 %

W o e s t e grond
33.870 ha = 15,6%

179
[905.1 (492) ]
W a t bosrijkdom betreft staat de gemeente Rozendaal bovenaan met 52,3% bos en
41,4% woeste grond. Andere bosrijke gemeenten zijn:
Apeldoorn
Ermelo
Ede
Epe
Arnhem

met 14.065 ha bos = 41 T 3%
met 9.277 ha bos = 43,9%
met 7.605 ha bos = 23,5%
met 5.392 ha bos = 34,2%
met 2.558 ha bos = 32,0%

en
en
en
en
en

5.107
4.682
9.622
1.551
1.403

ha
ha
ha
ha
ha

woeste
woeste
woeste
woeste
woeste

grond
grond
grond
grond
grond

=
—
=
=
=

15,0%
22,2%
29,7%
9.8%
17,5%

Van de bosoppervlakte behoort 22,6% aan de Staat, 14,1% aan gemeenten, 10.1%
aan verenigingen en Stichtingen tot behoud van Natuurmonumenten en 53,2% aan
particulieren.
Dc Veluwe is ook ons minst versnipperde bosgebied; 76,5% of 44.924 ha liggen in
4 complexen, terwijl er nog een vijftal complexen zijn in dc grootte van 1000—2000 ha.
Het naaldhout overheerst er, wat uit de hier onverkort overgenomen tabel blijkt.
Eensoortig naaldhout
35.537,9 ha \
Gemengd naaldhout
2.179,5 „ ƒ
Eensoortig loofhout
4.685,0 „ \
Gemengd loofhout
1.345.0 „ ƒ
Gemengd naald- en loofhout 3.794,9 „
Kapvlakte
1.400,9 „
Productiebos
Bospark
Onvolwaardig bosterrein
Bos in woonkernen
Hakhout
Griend

?0/
ÜX£/t

>

10 3

- %
6,3%
2,4%

48,943,2 ha

83,4%

886,5 „
3.680,9 „
1.195,1 ,,

1,5%
6,8%
2,0%

77

"

Q/
/o

12 3

' %
7,8%
2,9%

100

%

54.705,7 ha
3.988,8 „
26,8 „
58.721.3 ha

100%

Een groot aantal tabellen geeft uitsluitsel over de uitgestrektheid, die de verschillende houtsoorten éénsoortig en gemengd innemen, over de leeftijdsklassenverhouding,
over de massa van staakhout, paalhout, zaaghout en mijnhout, de grondsoorten, waarop
de verschillende houtsoorten voorkomen, enz. W e ontlenen er alleen het volgende aan.
Het totale productiebos heeft een spilhout massa van 4.876.938 m:{ en een jaarlijkse
bijgroei van 211.576 m 3 . De bijgroei is onder de naaldhoutsoorten 't hoogst bij de
douglas en wel 6,1 m 3 , daarop volgt de larix met 5,7, de spar met 5,6 m 3 en de groveden
4,1 m u . Bij de loofhoutsoorten slaat de populier het record met 13,2 m 3 ; de inlandse eik
heeft 4,3 nr' en de Amerikaanse eik 5,6 m 3 bijgroei.
Beschouwt men de tabel van de uitgestrektheid der leeftijdsklassen, dan blijkt, dat dc
groveden in de loop der jaren steeds meer werd aangeplant. Slechts in de tweede
leeftijdsklasse is hij op zijn retour, om in de eerste leeftijdsklasse weer in uitgestrektheid
toe te nemen. De larix, die in de 3de en 2de leeftijdsklasse sterk toeneemt, boet in dc
laatste tien jaar weer in. Slechts de douglas neemt voortdurend toe. In de 4de leeftijdsklasse neemt deze houtsoort slechts 4,5% van zijn totale uitgestrektheid in; dit percentage
loopt geleidelijk op tot 39,3% in de jongste klasse.
Het blijkt, dat de meeste naaldhoutsoorten nagenoeg eensoortig voorkomen; alleen dc
Picea is sterk gemengd; zelfs voor 44%.
W a t verder opvalt is de geringe uitgestrektheid, die de iep inneemt; op de Veluwe
slechts o,8 ha en op de Utrechtse heuvelrug slechts 2,9 ha. Het moge dan waar zijn,
dat de iep nogal eisen stelt aan grond en bodemvochtïgheid, dat de oude Hollandse iep
sterk door ziekte wordt aangetast, de enorm hoge prijzen die deze houtsoort opbrengt
(f 1000 per m 3 fineerhout) nopen tot een nauwkeurig onderzoek naar de mogelijkheid
tot uitbreiding van de aanplant.
Uit het voorgaande moge blijken, dat deze publicatie weer een schat van gegevens
bevat en dat, wanneer de opname voor het gehele land zal zijn voltooid, we een juist
inzicht in het Nederlandse bosbedrijf zullen hebben.
P. van Zon.

