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Boekbespreking, 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 1938.

Het staatsboschbeheer in Nederland staat onder de direktie van den
landbouw en als zoodanig ressorteert het onder het departement van
ekonomische zaken. Het jaarverslag is gedrukt bij de algemeene landsdrukkerij te VGravenhage. Dit zijn uiterlijkheden, die ieder op zijn beurt,
invloed kunnen hebben op den gang van zaken. Dat het jaarverslag over
1938 nu reeds ter beschikking staat van een ieder, die belangstelt in
dezen welvaartsdienst, stemt tot verheugenis. W a n t het is ten slotte de
openbare meening, die beslist omtrent de verdere ontwikkeling van het
staatsboschbeheer en de2c kan een 5 beslissende uitspraak doen bij de
jaarlijkse behandeling der begrooting in de volksvertegenwoordiging. v
Zooals het jaarverslag daar voor ons ligt, bevat het een schat van gegevens, maar de wensch blijft bestaan, dat de groei van den dienst wat
vlugger moge gaan. Bij het boschwezen geldt wel de regel „haast U
langzaam", omdat men daarbij de natuur als beproefde hulp moet gebruiken en deze zich niet stoort aan de menschelijke gejaagdheid. Zij
laat zich telkens weer misbruiken en heeft dan vele jaren noodig, om de
aangerichte schade te herstellen. Hierbij is voor het staatsboschbeheer
een zeer voorname opdracht, om de natuur te leiden en
steunen in
haar werk, opdat de einduitkomst voor onze samenleving het grootste
voordeel oplevert. Een zeer groote faktor hierbij is het oefenen van geduld en voortdurende zorg en zulks wordt in dit jaarverslag teruggevonden.
Het jaarverslag Is gesplitst in zeven hoofdstukken en deze weer in
verschillende onderdeelen. Een inhoudsopgave zou hierbij op prijs worden
gesteld, al omvat deze uitgave slechts 81 bladzijden.
Het algemeen gedeelte wordt behandeld in hoofdstuk I en omvat onder.
A een omschrijving van de taak van het staatsboschbeheer, die bij
Koninklijk besluit van 16 Februari 1929 nr. 45 werd vastgesteld. Onder
B wordt een overzicht der uitgaven en opbrengsten van het staatsboschbeheer over 1938 gegeven. Men bedenke daarbij, dat wij ir^ Nederland
zijn, waar in de eerste plaats over geld gesproken en gedacht wordt, terwijl de produkten, die den grondslag daarvan vormen, als bijkomend
iets worden behandeld. Hierin moet geleidelijk verandering komen en
de voornaamste taak van het boschwezen moet zijn het ondersteunen van
de natuur in haar streven, om ons de grootst mogelijke hoeveelheid produkten te leveren. Daaraan verbindt onze samenleving nog enkele bijgedachten, zooals produkten van de grootst mogelijke gebruikswaarde
en den wensch, dat zulks in den kortst mogelijken tijd zal geschieden.
Helaas legt onze maatschappij allerlei moeilijkheden aan de bereiking
van genoemd doel in den weg, zoodat het geheel een kompromis wordt
van zeer veel belangen. De taak van het staatsboschbeheer wordt daardoor zeer ingewikkeld en veel omvattend en kan men niet anders dan
den ijver en de toewijding op prijs stellen, waarop getracht wordt, om
een ieder tevreden te stellen en toch voor de samenleving een bevredigende
uitkomst te verkrijgen.
De geldelijke belangen staan voorop en zijn ondergebracht in de bijlagen Ia, Ib, III en I V en wel gaan de uitgaven weer voor en komen
de inkomsten achteraan. Uit een handelsoogpunt beschouwd: welk kapitaal wordt er geïnvesteerd en welke opbrengsten zal dat opleveren. Deze
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geldelijke beschouwingen behooren geheel aan het slot van het jaarverslag
te komen en kan men eerst vermelden, wat de tegenwoordige opbrengsten zijn van dc boschgronden, die onze voorouders hebben misbruikt en
waarvan zij het grondkapitaaL hebben opgeteerd. Eerst daarna moet een
opsomming komen der uitgaven, die voor een belangrijk deel moeten
dienen, om de natuur behulpzaam te zijn bij de vorming van een nieuw
grond- en boschkapitaal.
De staten mogen overigens voor zich zelf spreken, al komt de aandachtige beschouwer tot de slotsom, dat ze twijfel overlaten aan overzichtelijkheid en doelmatigheid voor de samenstelling van statistische
gegevens. Zulks wordt in het jaarverslag nader toegelicht, zooals uit de
volgende aanhaling blijkt. „De uitgaven voor bebossching, instandhouding
„van bosch, enz. vertoonen een geringe daling". Z e bedroegen f 522.920
(zie bijlage III voor domeingronden en bijlage Ia onder B voor domeinbeheer, bebossching met renteloos'voorschot en algemeene dienst).„Zoo,,als nader uit het verslag blijkt, komen de kosten van de hier bedoelde
„werkzaamheden ook dit jaar weer voor een deel ten laste van het depart e m e n t van sociale zaken". Maar behalve genoerrld bedrag van f 522.920,
dat geheel ten laste is gebracht van het staatsboschbeheer, is nog een
bedrag vdn f 842.428 in werkverschaffing uitgegeven, die ten laste Van
genoemd departement zijn gebracht. „Doordat de grootte van dit deel
„afwisselt naar gelang van den omvang der werkverschaffing ea den
„aard der werkzaamheden, heeft onderlinge vergelijking der uitgaven
„van het staatsboschbeheer over - de verschillende jaren in deze werk„verschaffingsperiode weinig beteekenis". Maar dat de werkverschaffing voor de ontwikkeling der bosschen van groot belang is geweest,
moge onder meer uit de volgende aanhaling voldoende duidelijk worden.
„Bij de verpleging der jonge bosschen treedt van jaar tot jaar de groote
„beteekenis van het omplaggen meer in het licht Dit geldt in het bijz o n d e r voor de jonge lariks-, fijnspar- en, eikenbosschen. In de Drent„sche houtvesterijen kon in verband met het veel kleinere aantal werk..loozen dit jaar slechts 348 ha in werkverschaffing worden omgeplagd".
Als onderhoudskosten van bestaand bezit wordt opgegeven (buiten de
uitgaven voor werkverschaffing) een bedrag van f523.786. Alle inkomsten van het domeinbeheer waren f 305.948, zoodat mag worden aangenomen, dat er in de bestaande bosschen een aanzienlijk bedrag voor de
toekomst is vastgelegd.
• "
Onder C wordt vermeld, dat op het einde van het jaar 67 personen
voor het technisch en 36 personen voor het- administratief werk, voorts
130 vaste en ongeveer 500 losse arbeiders in dienst waren.
In hoofdstuk II wordt het domeinbeheer besproken en begonnen wordt
onder A met de behandeling van de uitgestrektheid en indeeling der
domeingronden, voorts de veranderingen, die in het domeinbezit plaats
hadden. De gezamelijke oppervlakte der domeingronden nam in 1938 toemet 3817 ha en bedroeg op het einde van genoemd jaar 55799 ha. Omstandig wordt aangegeven, hoe die vermeerdering tot stand kwam en
welke bedragen daarbij betrokken waren. Hier wordt verder een indeeling
van de ambtskringen- op 31 December 1938 vermeld, waarin naast de
domeingronden vermeld wordt welke overige gronden aan de zorg der
onderscheidene houtvesters zijn toevertrouwd. Zeer gewenscht komt het
voor, dat deze indeeling van de ambtskringeri op een kaart in beeld
wordt gebracht, waarop in kleuren de onderscheiding der bemoeienis met
de boschgronden wordt kenbaar gemaakt.
Onder B volgen de uitgaven voor bebossching, onderhoud en verbetering van de domeingronden. Hier dient men er aandacht aan te geven,
dat de bebossching alleen betrekking heeft op woeste gronden en dat de
nieuwe beplanting van leeggekapt bosch wordt gerekend tot het onderhoud van dc domeingronden. Tevens wordt de weersgesteldheid in verband met den boschbouw gedurende het verslagjaar even aangeroerd.
Voorts volgt een korte bespreking omtrent ziekten en beschadigingen
achtereenvolgens door insekten, zwammen, het konijn en brand. Door
de laatste oorzaak hadden 17 ha bósch ( ± 0.1% der boschoppervlakte)
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en bijna 400 ha heide te lijden; de gezamelijke schade werd op f6176
geschat. Bij de uitgaven naar de posten der werkplannen komen achtereenvolgens ter sprake:
1. kweekerij;
j
6. wegen en waterleidingen;
2. bebossching;
I
7. gebouwen;
^
3. bestaand bosch;
*
8. paarden, ossen en ander v e e ;
4. bouw- en grasland ;
j
9. landbouwwerktuigen ;
5. niet in kultuuryZijnde grond; |
10. alle andere uitgaven.
In dé kweekerijen werd in hoofdzaak zaad van groenen douglas. Japansche lariks, Oostenrijkschen den, Corsicaanschen den, fijnspar en grove
den uitgezaaid.
De uitgestrektheid woeste grond, die in kuituur werd gebracht, was
in de achtereenvolgende jaren:
1926
669 ha
IQ*?
' 6 9 4 ha
1927
636
1933
1052
'1928
6U
1932
1052 „
1929
557
1934
1159
1930
437
1935
1163 ..
1931
573
1936
1099 „
1938
852 ..
Dat is sedert 1926 een oppervlakte van 10571 ha en in de laatste 10
jaar 8655 ha. Aan het einde van het verslagjaar werd 25944 ha van de
domeingronden door bosch ingenomen. Hoe de samenstelling hiervan
naar den leeftijd is, zou een beter inzicht kunnen geven van de waarde
van het boschbezlt. Met zekerheid kan wel gezegd worden, dat er een
overmaat van zeer jong bosch i s ; want bij bovengenoemde oppervlakte
jong bosch Is die van jonge- kultures van de leeggekapte bosschen buiten
beschouwing moeten blijven, omdat de jaarverslagen daaromtrent geen
voldoende aanwijzing geven. Doordat van de uitgaven voor de werkverschaffing, die ten laste komen van andere departementen een belangrijk deel ten goede komt van <de bebossching, kan een betrouwbaar gemiddelde der kultuurkosten per ha niet berekend worden. Dit is overigens niet van groot belang, omdat de kosten voor ontginning van woesten
grond moeten beschouwd worden als ,,a fonds perdu" te zijn uitgegeven;
het is een offer, dat gebracht moet worden aan het wanbeheer onzer
voorouders.
Van het bestaand bosch werden leeggekapte terreinen herboscht; plaatselijk werden slecht groeiende kuituren geheel hervormd. De verplegingswerkzaamheden hadden voor een groot deel in werkverschaffing plaats,
maar een volledige splitsing der kosten had daarbij niet plaats. Veiling
wordt alleen vermeld voor de houtvesterij Breda en wel een oppervlakte
van 12 ha. Dunningen worden voor verscheidene houtvesterijen vermeld,
maar alleen voor Breda en Apeldoorn wordt de oppervlakte vermeld,
namelijk gezamelijk 1201 ha.
Omtrent bouw- en grasland, niet in kuituur zijnde grond en omtrent
wegen en waterleidingen worden eenlge gegevens omtrent uitvoering en
kosten vermeld. Hetzelfde geeft het onderdeel gebouwen, waarbij tevens
een opsomming van dè aanwezige gebouwen wordt gegeven. Ook" omtrent de posten 8, 9 en 10, namelijk paarden, ossen en ander vee, landbouwwerktuigen en alle andere uitgaven, worden enkele mededeelingen
gedaan.
De opbrengsten der domeingronden zijn behandeld onder C. De bespreking der geldopbrengsten is hoofdzaak en die aan hoeveelheid hout
is van ondergeschikt belang. Zulks is te betreuren, omdat het boschbeheer
gericht moet zijn op een behoorlijke houtopbrengst ter voorziening in de
behoefte der gemeenschap. In totaal werd 18089 m 3 verkocht en daaraan
droeg de houtvesterij Breda 6017 m 3 en de houtvesterij Apeldoorn 7296
m 3 bij. Een splitsing van deze houtmassa in sortimenten wordt niet gegeven, hoewel zulks een aanwijzing kan geven voor de mate van bevrediging der binnenlandsche markt. De bemoeiing van het staatsbosch-
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beheer met dit deel van haar taak zal nader uitgebouwd moeten worden. '
W e zien de gemiddelde verkoopsprijzen, schommelen tusschen f 1.20 en
f 5.60 per m 3 : maar verder wordt voor Breda melding gemaakt v a n
gemiddelde prijzen voor eikenhout van f 25.30 en f 30.35 en daarnaast
voor hakhout van f3.10 per m ü . Het is zoodoende ondoenlijk om een
behoorlijk inzicht te krijgen van de mogelijkheden in hout- en geldopbrengst per ha, per jaar van de domeinbosschen. W e l zal een deel
der bosschen beschouwd, eh behandeld moeten worden als schermbosschen, maar daarnaast zal een groot deel der bosschen als produktiebosch te beschouwen zijn. Een goede ouderdomsklassen vermelding' en
een goede splitsing in houtsortimenten met de daarvoor te besteden prijzen, kan ons veel leeren.
'
De overige posten der inkomsten» namelijk boomzaden en plantsoenen,
landbouwgewassen, ruigte en plaggen enz., verpachting van gronden en
gebouwen, erfpacht en recht van opstal enz., jacht en visscherij, en
alle andere opbrengsten zijn tot op zekere hoogte te beschouwen als
toevallige baten, hoe belangrijk deze op het oogenblik ook kunnen zijn.
Onder het onderdeel D wordt de rijkszaadeest te Stroe besproken. Er
werden 100 kg zaad van zeeden en 11 kg Corsicaanschen den van Nederlandsche herkomst geoogst.
De werkverschaffing op de domeingronden is onder E besproken. In
alle houtvesterijen waren werldoozen geplaatst en evenals in vorige jaren
werd het noodig geoordeeld, om de bebossching van domeingronden
zooveel mogelijk dienstbaar te maken aan het verschaffen van arbeid
aan werldoozen. Hiertoe werden eenige uitgestrekte komplexen woeste
grond en bosch in de provincies Drente, Gelderland, Overijssel' en Utrecht
aangekocht. In het volgend overzicht zijn de uitgaven voor de werkverschaffing nader gesplitst.

Beheersonderdeel
Breda
Apeldoorn
Haarlem
Assen
Emmen
de Eilanden
Nijmegen
Eindhoven
Zwolle
Woensel
de Vuursche
Totaal

!

Totaal uitgaven
0Ïd.

Hiervan arbeidsloon
gld.

128.472
22.169
geen opgave
136,745
117.242
14.317
58.709
343.929
3.989 onvolledig
11.303
5.553

100.893
19.247
geen opgave
106.733
97.609
12.132
46.316
212.376
geen opgave
7.082
4.625

842.428

607.013

De arbeidsloonen werden uitgegeven aan het spitten van woeste grond
en van boschgrond, omplaggen, aanleg en onderhoud van wegen en
waterleidingen, plantgaten maken, vervoer van steenen, verwerken van
grond, vastleggen 1 van duingrond, maken van brandvrije strooken, uitdiepen en schoonhouden van vijvers, leemgraven, overhorren van grint,
gelijkmaken van den grond, onderspitten van lupinén, kweekerijwerk,
strooien van kunstmest, plantwerk, velling en opwerken van hout, zuivering van terreinen, enz. De werkzaamheden betroffen dus zoo goed
als alle werkzaamheden, die zich in het boschbedrijf kunnen voordoen.
De uitgaven voor niet-arbeidsloonen ten bedrage van f235.415 ( 2 8 %
der totaaluitgaven) zouden ten koste zijn gelegd aan toeslagen wegens
regenverlet, brandstoffen, gebruik van eigen rijwiel, feestdagen, training,
kosten voor rentezegels en aan niet-ambetlljk toezicht.
Gemiddeld was in 193S het aantal tewerkgestelde werkeloozen 1323
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man; het aantal dagen, dat deze gemiddeld werkzaam waren, is niet
opgegeven.
In hoofdstuk III wordt de bebosching met renteloos voorschot van
den staat besproken. Zulks is mogelijk voor woeste gronden toebehoorende aan gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens aan
vereenigingen en stichtingen van algemeen nut. E r wordt opgegeven,
dat voor een ontbonden kontrakt een bedrag van f 68.—4 aan genoten
renteloos voorschot werd terugbetaald. Dit bedrag zoekt men tevergeefs
in bijlage I B , waar in punt 6 aan terugbetaalde rentelooze voorschotten
in de betreffende kolom slechts f7.—' wordt vermeld. De gegevens van
de eindovcrecfikomst met de gemeente Sint Oedenrode worden wel in
den tekst vermeld, maar deze werden in bijlage V niet overgenomen en
treft men daar de gegevens aan van het vorige jaar. Dan wordt melding gemaakt, dat van de woeste gronden bestemd voor bebossching
met renteloos voorschot op het einde van het verslagjaar 13899 ha beboscht w a s ; dit klopt weer niet met de gegevens van bijlage V , waar
14302 ha op genoemd tijdstip als beboscht wordt vermeld. In bedoelde
bijlage V staan nog enkele onverklaarbare cijfers, die reeds in het vorige
jaarverslag voorkomen ; namelijk de gemeente E r p heeft gekontrakteerd
voor 257 ha en daarvan was op het einde der jaren 1937 en. 1938 telkens 263 ha beboscht, terwijl er geen andere wijzigingen plaats hadden.
Iets dergelijks doet zich voor bij de gemeente Oostelbeers met 271 en
275 ha. W i l men een begin maken met de statistiek, dan moeten alle
gegevens met elkaar overeenstemmen, zoodat de daaruit te maken gevolgtrekkingen niet dadelijk als waardeloos moeten beschouwd worden.
Verder worden gegevens vermeld omtrent ziekten en beschadigingen
en omtrent arbeidstoestanden en werkverschaffing. Besproken worden
voorts de uitgaven naar de posten der werkplannen, de uitgaven geheel
voor rekening der gemeenten, de houtopbrengsten, andere opbrengsten
en opnamen bedrijfsplannen. Dit laatste klinkt eenigszins vreemd, waar
bij het domeinbeheer daarover met geen woord wordt gerept.
In hoofdstuk I V wordt het een en ander medegedeeld omtrent den voorlichtingsdienst. Het omvat de technische hulp, die het staatsboschbeheer
aan andere departementen, publiekrechtelijke, lichamen, vereenigingen en
stichtingen van algemeen nut verleent. E r werd voorlichting gegeven ten
aanzien van de bebossching en en de beplantingen in den Wieringcrmeerpolder, alwaar behalve beplantingen langs wegen, tochten, taluds en
op erven van boerderijen, een oppervlakte van 355 ha bosch werd aangelegd, Onwillekeurig komt de Vraag naar voren, waarom dit terrein
niet gevoegd werd bij de terreinen van het staatsboschbeheer. Overigens
lijkt de opsomming der hier bedoelde werkzaamheden, een uittreksel van
de betreffende archiefstukken.
Hoofdstuk V geeft de bemoeiingen weer van het staatsboschbeheer
met de boschwct 1922. W e zien daar een opgave van het aantal aanvragen voor voorgenomen vellingen en dunningen van houtopstanden.
Veel belangrijker komt het voor, dat hier vermelding kon plaats "vinden
een opsomming van de hoeveelheden hout, die ingevolge deze vergunningen werden verkregen. Het streven moet toch zijn, om te komen tot
een overzicht van de hoeveelheid hout, die Nederland kan voortbrengen.
Tot deze bemoeiingen behooren ook de bijdragen, om bepaalde objekten
in stand te houden en hiervoor is in het verslagjaar een bedrag van
f 77.575 besteed, betrekking hebbende op een oppervlakte van rond
2938 ha.
Onder dit hoofd is ook opgenomen de bestrijding van de iepenziekte.
E r werden in het verslagjaar rond 22.000 zieke iepen ter velling aangewezen.
De natuurschoonwet 1928 wordt besproken in hoofdstuk VI. O p het
einde van 1938 was de wet van toepassing op 403 landgoederen met een
gezamenlijke oppervlakte van 56555 ha. E r kwamen van rond 280 landgoederen aangiften van voorgenomen vellingen van houtopstanden in.
Ook hier moet de wensch naar voren worden gebracht, dat hieromtrent
gegevens bekend worden, omtrent de hoeveelheden hout, die op deze
landgoederen werden geoogst.
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Hoofdstuk VII behandeld de boschstatistiek. In 1937 werd begonnen
met de samenstelling van de statistiek der houtopstanden en woeste
gronden in Nederland. O p het einde van het verslagjaar waren voor
34 gemeenten de oppervlaktecijfers bepaald en in aanmerking nemende,
dat er rond 1000 gemeenten' in Nederland' zijn, bestaat er voorloopig
geen uitzicht, dat de voorgenomen statistiek spoedig een feit zal worden.
W a n t als men op de helft der gemeenten is, dan verelschen de eerste
opnemingen reeds dringend herziening. W e l werd in 1938 op de wetenschappelijke kursus van de Nederlandsche boschbouwvereeniging medegedeeld, dat men einde 1941 met die opnemingen hoopte klaar te zijn,
maar de voortgang van dat werk schijnt die verwachting te logenstraffen.
Hierbij heeft zich zelfs de wenschelïjkheid voorgedaan, om te geraken
tot een algemeene herziening van de oppervlakte-gegevens aangaande
het gebruik van den bodem. Dit kan niet anders dan zeer vertragend
op het gereed komen der boschstatistiek werken. Het ware daarom te
wenschen, dat door het staatsboschbeheer er naar gestreefd werd, om
binnen enkele jaren de gewenschte statistiek gereed te hebben en zou men
zich kunen beperken met voorloopig alleen de oppervlakte-gegevens voor
boschgrond en woeste grond te verzamelen en daarvoor alle oppervlakten
kleiner dan ongeveer 10 ha buiten beschouwing te laten. Heeft men
eenmaal een betrouwbare statistiek van de oppervlakten als hier voorgesteld wordt, dan kan deze in latere jaren bij herziening der gegevens
naar behoefte cn mogelijkheid wordert aangevuld.
Ten slotte wordt de overige dienst in hoofdstuk VIII behandeld. Hier
moge, onder meer vermeld worden het museum van het staatsboschbeheer,
inventarisatie van natuurschoon en vogelbescherming.
In het voorgaande is het een en ander medegedeeld uit het jaarverslag
1938 en zijn hier en daar eenige opmerkingen daaraan toegevoegd. De
algemeene indruk, die men- krijgt, is de overtuiging, dat het staatsboschbeheer een zeer belangrijke welvaartdienst is, die naast de eigenlijke
belangen van de domeingronden in vele andere richtingen nuttig en noodig
werk verricht. Men moet den direkteur van het staatsboschbeheer zeer
dankbaar zijn, dat hij ons een inzicht heeft gegeven in het veelomvattend
werk, dat door hem en zijn ambtenaren wordt verzorgd.
F. W .

Snepvangers.

