Boekbesprekingen
J A A R V E R S L A G S T A A T S B O S B E H E E R O V E R 1954
[922.1 ( 0 4 7 . 1 ) |
A a n het jaarverslag 1954 v a n het Staatsbosbeheer ontlenen we het volgende. D e
uitgestrekheid van het domein nam in het verslagjaar met 191 ha toe, voornamelijk een
gevolg van de aankoop van het landgoed „Het Leesten" groot 384 ha, de beheersoverdracht van 273 en 137 ha, achtereenvolgens van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van Financiën en de afstand v a n 700 ha heide in de houtvesterij Breda aan het
ministerie van Oorlog.
D e totale uitgestrektheid bedroeg aan het einde van het verslagjaar 66.308 ha, waarvan 37.975 ha beboste grond, 3.029 ha bouw- en grasland, 2.926 ha voor cultuur bestemde gronden en 22.378 ha niet voor cultuur bestemde gronden. Hierbij komt eigenlijk
nog 782 ha bos, ressorterende onder de ministeries van Justitie, Oorlog, en Financiën,
waarover het Staatsbosbeheer het beheer voert, maar w a a r v a n de inkomsten en uitgaven
ten bate en ten laste van deze ministeries komen. Het beheer strekt zich dus uit over
38.757 ha bos. D e grote uitgestrektheid „niet voor cultuur bestemde gronden" bestaat
hoofdzakelijk uit duinen, stuif gronden, natuurmonumenten, wegen enz.
Het is natuurlijk van belang, dat de rubriek „voor cultuur bestemde gronden" uit de
statistiek verdwijnt en daaraan is dan ook hard gewerkt, wat daaruit blijkt, dat men
in 1947 nog ongeveer 8.000 ha voor deze gronden had. Deze bebossingen lagen voornamelijk in Drente, w a a r de houtvesterijen Assen en Emmen in de laatste 8 jaren achtereenvolgens 1952 en 466 ha bebosten.
D e bebossing in 1954 van 254 ha, kwam voornamelijk tot stand met pinussoorten
( 3 8 % ) , met larix ( 3 2 % ) en andere naaldhoutsoorten ( 2 3 % ) ; 45 ha werden bezaaid en
209 ha beplant. Herbeplant werden 430 ha, w a a r v a n 224 ha kapvlaktc, 52 ha onderzaaiing en onderplanting, 34 ha hervorming van slecht groeiend bos, en 70 ha hervorming v a n hakhout. V a n deze 430 ha werden 27 ha bezaaid en 403 ha beplant. W a t
de gebruikte houtsoorten betreft: 75 ha werden bezet met groveden, 56 ha met andere
pinussoorten, 166 ha met douglas, 58 ha met larix en 26 ha met ander naaldhout en
48 ha met loofhout, in hoofdzaak eik.
Exploitatie. E r werd niet meer geveld dan 73 ha, wat voor een uitgestrektheid v a n
bijna 39 duizend ha bosgrond wel zeer gering is. Een en ander houdt natuurlijk verband
met de onevenredig grote oppervlakte aan jonge bossen.
In het vorig jaarverslag is een staatje gegeven van de uitgestrektheid der leeftijdsklassen in het gedeelte van het domein, waarvoor reeds bedrijfsplannen zijn opgesteld,
en wel over rond 6 0 % van de totale oppervlakte. Vergelijkt men de oppervlakten der
leeftijdsklassen met die v a n de normale, bij een omloop v a n het naaldhout van 60—70
jaar, dan valt vooral de naar verhouding te grote oppervlakte der 2de, 3de en 4de
leeftijdsklasse op. Alleen door in de nabije toekomst voorzichtig met d e omzetting v a n
de oude bossen voort te gaan, is het mogelijk een normale toestand te benaderen. D e
jongste leeftijdsklasse is thans reeds nagenoeg normaal.
N a a s t de kaalkap van 73 ha, werden nog 180 ha gelicht en 3.976 ha gedund. D e
totale opbrengst bedroeg ruim 80.000 m :{ :
zaag- en
gerief- en
brandhout
totaal
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naaldhout
13.017
51.401
2.656
67.074
loofhout
1.658
6.624
5.002
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80.358
D e opbrengst bedraagt dus niet meer dan 2,1 m a per ha, terwijl de gemiddelde bijgroei voor het naaldhout mag worden aangenomen o p 5 m 3 en voor het loofhout op
4,5 m 3 per ha. E r wordt dus nog niet de helft van de bijgroei geveld. In verband daarmee mag men dan ook in de toekomst grotere opbrengsten verwachten.
D e geldelijke opbrengst bedroeg voor het naaldhout gemiddeld f39,50 per m a en
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voor het loofhout f36.11. Dit is minder dan over 1953, een gevolg van de prijsdaling
voor groveden, lariks en fijnspar bij de zwaardere afmetingen. T o t a a l bedroeg de opbrengst ruim f 2 , 8 millioen.
D e totale uitgaven bedroegen f 5,309,000. Hieronder zijn echter een groot deel investeringskosten, zoals bebossing van woeste grond ( f 2 4 8 , 0 0 0 ) en f 9 0 , 0 0 0 andere investeringen, zodat de eigenlijke exploitatiekosten f4,971,000 bedragen. Tegenover deze
exploitatie-uitgaven staan dan de normale houtopbrengsten en de waardevermeerdering
van de staande opstand.
In het verslagjaar kwamen 15 bedrijfsplannen gereed, die een oppervlakte van 9,628 ha
bestrijken, terwijl aan overige plannen werd gewerkt.
Aan het hoofd van de afdeling Rationalisatie kwam een houtvester te staan. D e afdeling werkt nauw samen met de N e d . Heidemaatschappij en het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool te Wageningen. D e onderzoekingen
zijn gericht o p het gebruik van goed gereedschap, de slijpmethoden van zagen en bijlen,
het uitvoeren van tijdstudies in het vellingswerk. Men tracht zoveel mogelijk ongeschoolde krachten op te leiden tot vakarbeiders.
D e totale oppervlakte van de met renteloos voorschot van de Staat te bebossen gronden
bedraagt 18,500 ha ; aan het eind van het verslagjaar waren hiervan bebost 16,081 ha.
E r werd in 1954 nog een bedrag van f 180,000 aan voorschot verstrekt; het totaal aan
te zuiveren bedrag is thans opgelopen tot f2,955,000.
Algemene bosbouwvoorlichting werd gegeven door het publiceren van vlugschriften,
het houden van tentoonstellingen en het houden van lezingen.
Technische voorlichting werd verder verstrekt aan de Noord-Oostpolder. E r zijn
daar thans ongeveer 1.500 ha bebost. D e aanplantingen staan er goed bij ; Sitka en
fijnspar vertonen op zuivere veengrond een enorme groei.
Over rond 600 ha bos, ressorterende onder andere ministeries, voert het Staatsbosbeheer thans het beheer, evenals over de bossen van 180 gemeenten en instellingen van
algemeen nut, tot een totale uitgestrektheid v a n bijna 14,000 ha woeste grond en honderden kilometers wegbeplantingen. D e kosten en baten zijn voor deze instellingen.
Zelfstandig voert het Staatsbosbeheer geen wetenschappelijke onderzoekingen uit.
Het steunt echter het werk van de Stichting Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp"
zoveel mogelijk, evenals dat van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek en het
Instituut voor T o e g e p a s t Biologisch Onderzoek in de Natuur. Deze onderzoekingen
bestonden o.a. uit die naar de groeiplaatsen van de Japanse larks, de aanleg van proefvelden betreffende bemesting xz. In het verslagjaar verscheen een publicatie over de
opbrengsttabellen van de Japanse lariks.
Het jaarverslag geeft verder een overzicht van de afdeling Zaden en Plantsoenen,
de daarbij behorende controle ten behoeve van de Vereniging W . H . G . , de secretariaten
van de Nationale Populieren Commisie en de Stichting ter Verbetering van Voortkwekingsmateriaal van Houtopstanden en de werkzaamheden ten behoeve van de
N.A.K.B.
Landschapsverzorging, In het rampgebied kwam het planologische werk geleidelijk
tot uitvoering. V o o r de gemeenten in dit gebied werden beplantingsplannen opgesteld
en uitgevoerd ; ook verschillende boerderijen kregen hun nieuwe erfbeplanting.
D e nieuwe ruilverkavelingswet eist de opstelling van een landschapsplan, zodat deze
plannen nu een wettelijke basis hebben verkregen. Het werk van de landschapsverzorging zal dan ook in de toekomst een grote invloed hebben o p het aanzien van het
cultuurlandschap. In tal van ontginningen kwamen verder weg- en erfbeplantingen tot
stand. In de polder Flevoland werd o.a. een beplanting aangebracht langs de noordelijke oever van het Veluwemeer, V o o r tal van gemeenten werden plannen voor de beplanting van wegen opgesteld, evenals voor beplantingen bij militaire gebouwen. In
het jaarverslag is een schetsplan voor het eiland Goeree-Overflakkee opgenomen.
Natuurbescherming. D e natuurreservaten, die onder het ministerie van O., K . en W .
ressorteren, worden beheerd door de afdeling Natuurbescherming en Landschap. V e r schillende objecten, tot een uitgestrektheid van 323 ha, werden in het verslagjaar aangekocht tegen een bedrag van ruim f 255.000.
D e Rijksdienst van het Nationale plan en de provinciale Planologische diensten zorgen voor een behoorlijke coördinatie van de belangen van landbouw, industrie, defensie
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recreatie en natuurbescherming. E r worden o p deze wijze waarborgen verkregen, dat
bl] verandering in de bestemming van de grond, het landschap niet in ongunstige zin
wordt aangetast.
O o k werd veel aandacht besteed aan het wetenschappelijk onderzoek, o.a. met betrekking tot de ontwikkeling van het plantendek in de reservaten, de waterhuishouding
en de fauna. Een studie werd gemaakt van de verspreiding van de zeehond, het beperkingsvraagstuk v a n de zilvermeeuw, enz.
A a n het jaarverslag is toegevoegd een foto van een door beeknormallsatie bedreigd
natuurschoon. Wanneer men dit fraaie beeld beschouwt, v r a a g t men zich af, of er voor
het behoud van het natuurschoon niet meer met de grote trom moet worden gewerkt,
zoals men thans meer belangstelling wil verwekken voor het openbaar kunstbezit. Men
zou van bedreigd natuurschoon mooie kleurenfoto's kunnen vervaardigen en deze door
middel van de radio kunnen bespreken. W a a r o m zou de belangstelling voor dergelijke,
mooie landschappen minder zijn dan voor kunstwerken ? In mijn omgeving wordt nu
weer het schitterende landschap bij Schipborg, waardoor de Drentse Ameandert, bedreigd, een levend schilderij van millioenen waarde.
Bodemproduktiebeschikklng 1949. In het verslagjaar werd ook de dunning van loofhout onbeperkt vrijgegeven, evenals de velling v a n weg- en grensbeplanting.
D e totale velling buiten het domein, wordt voor 1954 geschat op 560,000 m a werkh o u t : 320,000 m a naaldhout, 70.000 m 3 eiken, 25,000 m J beuken, 120.000m 3 populieren
en wilgen, 10,000 ai 3 iepen en 15,000 m 3 ander loofhout, benevens 150,000 m 3 brandhout.
Door verschillende gemeenten worden thans plaatselijke verordeningen op het vellen
van houtopstanden uitgevaardigd. W a t de herbebossing met subsidie van de Staat
betreft kan worden vermeld, dat o p 6,498 aanvragen een subsidie van ruim 10 millioen
werd verleend, waarvoor 23,160 ha zal worden bebost of herbebost en 4,350 km laanof wegbeplanting tot stand zal kunnen komen.
D e afdeling Bosstatistiek kreeg de beschikking over een 7-tal gerepatrieerde Indische
houtvesters. Men wil de bossen in een dergelijk tempo regionaal opnemen ,dat ook
de voor de bosinrichting noodzakelijke herzieningen alle 10 jaren kunnen plaats vinden.
D e gevolgde methode geeft voldoend nauwkeurige gegevens voor de opstelling van
D e gegevens voor „de Utrechtse heuvelrug en het G o o i " werden reeds gepubliceerd,
bedrijfsplannen.
,
Vergelijkt men dit jaarverslag met dat van vroegere jaren dan zal men vooral wat
betreft de behandeling van het domein er grote verbeteringen in aantreffen. In de meest
essentiële kwesties, die bij de beoordeling van een bedrijf en een beheer ter sprake
komen, wordt thans getracht een inzicht te geven.
N o g één opmerking. In het staatje van de ambtelijke formatie zal men vergeefs naar
de ons bij het bosbeheer vertrouwde titel van houtvester en boswachter zoeken. W e
dachten zo, dat een directeur van het Staatsbosbeheer een bosbouwkundig Hoofdambtenaar was, maar dat is blijkbaar niet zo, want hij zou te laag in de ranglijst komen. M a a r
laat nu onze geliefde Koningin er blijkbaar ook geen wijs uit worden. W a n t als Zij
de heer Jansen gelukkig maakt met het Officierschap in de Orde van Oranje-Nassau,
eert zij de houtvester, en in de getrouwe Brinkman de bosbouwkundige ambtenaar.

P. v. Zon.

