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Gedurende de 15 jaren dat de commissie (ingesteld bij de boschwet
1919) nu gewerkt heeft, werden van regeeringswege in het „Forestryfund" gestort bijna 6,3 millioen'- pond sterling, de ontvangsten door de
werkzaamheden van den dienst van het boschwezen zelf bedroegen ruim
1,5 millioen pond, totaal ruim 7,8 millioen pond inkomsten. De uitgaven
in dien tijd bedroegen eveneens ruim 7,8 millioen pond (een kleinigheid
minder dan de inkomsten).
De leidende grondslag voor de werkzaamheden van de commissie bleef
die, welke het Acland committee in 1917 ontwikkeld had, n.1.: het ln
productieven toestand doen houden en brengen, en, voor zoover gekapt,
het doen herbebosschen, van de 1.200.000 ha bestaand bosch, (waarvan
9 7 % particulier bezit is), en de vergrooting van het boschareaal met
708.000 ha met naaldhout te bebosschen grond, (in den loop van 80 jaren),
en met 8000 ha met loofhout te bebosschen; grond (in den loop van 10
jaren).
Ter bevordering van de herbebossching van gevelde boschoppcrvlakten
door particulieren werden door de commissie regelingen getroffen tot
toekenning van geldelijke steun van staatswege^ waarbij als doel gesteld
werd de uitbreiding van de productieve boschoppervlakte in particulier
bezit'met 44.000 ha in den. loop van de eerste 10 jaren.
Tot eind September 1934 waren door den dienst beplant (nieuwe aanleg en herbeplanting) totaal ruim 100.000 ha, (waarvan nieuwe aanleg
70.400 ha). Van dit totaal was met loofhout beplant 6560 ha.
Omtrent de instandhouding van de productiviteit van de bestaande
bosschen: zijn geen volledige gegevens te verschaffen. De boschstatistiek
van 1924 toonde aan dat de totale oppervlakte van gedevasteerde en
leeg gekapte boschterreinen (meerendeels het gevolg van vellingen' tijdehs
en kort na den oorlog) bedroeg: 191.240 ha. Met staatssteun werden
tot einde September 1934 hiervan herbeboscht 40.200 ha. Hierbij optellende de 29.600 ha herbebossching van de commissie (zie boven),
krijgt men een totaal van 69.800 ha herbebossching. Tezamen met de
plaatsgevonden hebbende herbebossching zonder staatssteun, zal de totale
herbebossching gedurende de 15 jaren dat de commissie in functie is een
oppervlakte van 80.000 ha wel niet overschrijden, Omtrent de in dien
.tijd leeggekapte oppervlakten ontbreken statistische opgaven. Eetiige
schatting hiervan is echter mogelijk langs indirecten weg. O p grond
namelijk van de voortbrengings-statistieken van 1924 en 1930 kan aangenomen worden dat naar schatting jaarlijks aan zaaghout uit productie"
bosch geveld wordt een hoeveelheid van een 700.000 m3. Die hoeveelheid alleen reeds beteekent de velling van minstens 3200 ha bosch, of
48.000 ha in de beschouwde 15 jaren. Dit in mindering brengenide van
de hiervoor vermelde herbebossching van 80.000 ha, zijn dus van de
leeggekapte terreinen in 15 jaren hoogstens slechts 32.000 ha weder toegevoegd aan de productieve oppervlakte, en zijn er thans toch nog een
160.000 ha leeggekapte en gedevasteerde boschterreinen aanwezig. Met
andere woorden, zoo concludeert de commissie, is het meer dan twijfelachtig, of er «in dit opzicht eenige werkelijke vooruitgang is bereikt in
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het gestelde doel van handhaving van de productiecapaciteit van de
bestaande boschoppervlakte, zelfs op het betrekkelijk lage voor-oorlogsche
peil.
Met betrekking tot het vastgestelde plan van uitbreiding van de boschoppervlakte had de commissie aan het eind van het 15e jaar een achterstand van 58.200 ha. Doch boven dezen tekort geschoten nieuwen aanleg
heeft zij met een hoeveelheid van 29680 ha bijgedragen tot de herbcbossching van bestaand boschterrein. De commissie heeft voorstellen
gedaan om de jaarlijksche verrichtingen van haar dienst te kunnen
vergrooten.
De boschoppervlakte, onder beheer van de commissie, bestaat niet
uitsluitend uit de door haar dienst aangelegde aanplantingen, want bij
den aankoop van de daarvoor benoodigde terreinen moet zij vaak ook
reeds aangelegde beplantingen, bosschen, en grond dl$ op andere wijze
reeds in gebruik is, in den koop meenemen. Zoo had de commissie aan
het eind van het 15e jaar boven de 100.000 ha door haar aangelegde
beplantingen bovendien nog onder haar beheer 26.400 ha verworven,
reeds bestaand, bosch, totaal dus 126.400 ha bosch. Met de aangekochte,
nog niet beplante, voor bosch bestemde oppervlakte van 91.200 ha, had
de commissie toen aan boschterrein in totaal onder haar beheer 217.600 ha.
Van de door de commissie aangelegde aanplanten is de verdeeling in
5-jarige leeftijdsklassen als volgt:
11—15 jaar oud
14700 ha
6—10 l(
40600 „
1— 5 „
,
44770 „
De aanplanten zijn uitgevoerd met pijn, Corsikaansche pijn, Europeesche lariks, Japansche lariks, douglas, spar, sitkaspar, eik, esch, beuk,
noot, eschdoorn. Verder met Pinus Murrayana, Tsuga sp., en twee soorten Nothofagus (uit Zuid Chili en Argentinië).
Om een beeld te geven van de ontwikkeling van den dienst zij tenslotte
vermeld dat op einde September 1934 behalve de 9 ..commissioners" en
de 2 „assistant commissioners", aanwezig waren aan hooger en middelbaar beheerspersoneel: 1,4 „divisional officers", (waaronder 2 „deputy
surveyors"), en' 42 „district officers". Verder aan toezichthoudend personeel 144 „foresfcers", benevens 126 „foremen".
Het verslag geeft verder vele beschouwingen en overzichten, ook in
tabelvorm, zoodat het een duidelijk beeld geeft van de werkzaamheden
en opvattingen in detail, en van de ontwikkeling van dezen dienst van
het staats-boschbeheer in Engeland.
Na lezing van het verslag rijst echter de vraag, waarom er vastgehouden
wordt aan den omslachtig en vorm van zulk een veelhoofdige leiding, en
waarom nu nog niet 'de aanduiding gebruikt wordt die aan de werkzaamheid den naam geeft van het geen zij metterdaad reeds is: n.1. Forest
service.
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