Boekbesprekingen
Dc T. Hof, Houtaantasting
en zijn bestrijding. N . V . Uitgeversmaatschappij. Diligcntla, Amsterdam 1954, 118 blz., 43 afb. Prijs gebonden f5.90.
.
•
[84]
„Houtaantasting" is als „dubbel deel" verschenen in de'Diligentia reeks, welke reeks
beoogt die beknopte, maar deugdelijke, practische voorlichting te geven, waaraan op
zo menig gebied behoefte bestaat. Als zodanig kan deze uitgave als geslaagd worden
beschouwd.
D e stof is in 11 hoofdstukken ingedeeld, welke na de inleiding handelen over de
structuur v a n het hout en zijn aantasting door schimmels, insecten, weekdieren en
kreeftachtigen. N a de beschouwing v a n de natuurlijke duurzaamheid v a n de houtsoorten
worden de houtconserveringsmiddelen behandeld en de factoren, die v a n invloed zijn
op de indringing dezer middelen, alsmede het wetenschappelijk onderzoek betreffende
dc houtconservering. Tenslotte worden achtereenvolgens behandeld het tegengaan van
de houtaantasting na het vellen van de bomen, de maatregelen ter voorkoming van
de houtaantasting in gebouwen en de te nemen maatregelen in geval het hout in
gebouwen reeds is aangetast. Met een literatuurlijst tot besluit geeft het boekje in een
kort bestek veel wetenswaardigs.
Hoewel de maatregelen ter voorkoming van de houtaantasting na het vellen van de
bomen zeer summier zijn behandeld, is het voor ons bosbouwers interessant te lezen,
dat D r Hof, biologe bij het Houtinstituut T . N . O . , ,ons voor ogen houdt: de algemene
hygiëne in bos en opslagplaats, het kappen v a n de bomen in een bepaald seizoen, het
zo spoedig mogelijk verwerken van het hout, het bewaren van de stammen onder water
en het behandelen met een insecten- en schimmelwerendc stof.
De goed afgewogen en systematische behandeling van dc therorie en de praktijk,
de vlotte stijl en de duidelijke afbeeldingen (enkele uitgezonderd) stempelen het keurig
boek tot een waardevol bezit voor iedereen, die rechtstreeks of terzijde met hout heeft
te doen en
dat zijn wij immers allen.
A . J. Grandjean.
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D o o r „das Gesetz zum Schutze des W a l d e s " van 31 Maart 1950 is het werk in de
particuliere bossen in Noord-West Duitsland sterk geintensiveerd. Vele boscigenaren
hebben zich vrijwillig tot een Waldwirtschaftsgemeinschaft ( W . W . G . ) aaneengesloten.
D a a r o p is reeds in de zomer v a n 1951 het Instituut voor „Forstpolitik und Forstliche
Betriebswirtschaftslehre" te Münden in Hannover met een onderzoek begonnen, naar
de meest geschikte bosbouwkundig, juridisch en organisatorisch verantwoorde vormen
v a n verenigingen van eigenaren v a n klein bosbezit.
Veelal neemt men in de literatuur voor kleinbosbezit als bedrijfsgrootte ongeveer
100 ha of minder aan. Als „Bauerwald" of „bäuerlichen W a l d " beschouwt men bij
dit onderzoek alleen die bossen, die tot een landbouwbedrijf behoren. Het zijn vooral
particuliere bossen, die door de geringe grootte of door de versnipperde, verspreide
ligging en ongunstige vorm, niet goed zijn te beheren, doordat bijvoorbeeld geen eigen
deskundige kracht kan worden aangesteld. Z o w e l w a t de verzorging betreft en ook
in houtopbrengst, blijven de kleine bosbezittingen in de regel bij het grotere bosbezit
ten achter. Schrijver tracht nu aan te tonen dat aaneensluiting v a n bosbezit, in een
verantwoorde vorm, noodzaak is van deze tijd. Ter opvoering van de productiviteit,
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is het dringend noodzakelijk, dat boseigenaren van klein bosbezit zich zo snel mogelijk
streeksgewijs aaneensluiten.
E r komen als verenigingen v a n privaatrechtelijke aard voor: verenigingen met of
zonder rechtspersoonlijkheid, vennootschappen en stichtingen. Publiekrechtelijke instellingen zijn een hogere vorm van organisatie: „Eigentumsvolle Wirtschafts- und eingeschränkte Genossenschaften". Deze hogere vórmen van organisatie voldoen thans niet
meer. D e „eingeschränkte Genossenschaft" komt wel in aanmerking. Daarvoor ïs van
belang de wet „Waldgenossenschaft von 1875". Veelal gaat men van een vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid, geleidelijk over op een N . V . of Stichting.
De verschillende vormen van verenigingen worden nauwkeurig naar de bruikbaarheid
er van, voor de bosbouw, met voorbeelden van bestaande verenigingen, beschreven
en toegelicht. Het oprichten van de verenigingen is sterk gestimuleerd door het subsidie
dat hiervoor na de oorlog, aan eigenaren van particuliere bossen, werd gegeven. N u
dit subsidie grotendeels is opgehouden en er ervaringen van het exploiteren zijn opgedaan, staat men voor een verdere ontwikkeling v a n deze verenigingen.
Het Bestuur v a n een vereniging moet soms voor wegenaanleg, plantsoen enz. zorgen.
Daarvoor is geld nodig. Dit geld kan door de leden van de vereniging worden ingebracht of bij bankinstellingen geleend. Dit laatste brengt extra kosten mee. In gebieden
met sterke versnippering en met moeilijkheden van andere aard, is een vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid niet aan te raden. In het geval, dat het Bestuur van de Vereniging
als gemachtigde der leden kan optreden, dient een vereniging met rechtspersoonlijkheid
of v a n hogere orde te worden opgericht. Binnen de verenigingen wordt er naar gestreefd
zoveel mogelijk iedere eigenaar zijn eigen grond en opstand te doen behouden en af te
ronden tot een afzonderlijke eenheid, behalve in de „Eigentumsgenossenschaft", waar
grond en opstand gemeenschappelijk bezit van de organisatie is.
Er wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de ruilverkaveling v a n het kleine bosbezit.
Enkele voorbeelden lichten de resultaten toe. Problemen die zich hierbij voordoen, zoals
bij taxatie en tijd van het proces der ruilverkaveling, worden behandeld.
D t noodzaak van een deskundig beheer volgt uit voorbeelden, waaruit blijkt, dat
vele eigenaren kleine verspreid liggende bosjes hebben, vaak van zeer ongunstige vorm.
O o k zijn het dikwijls geen bosbouwers, die deze bossen bezitten. D e belangstelling voor
het bosbezit loopt dan ook sterk uiteen.
Totaal
U e n t r o p : Krs Arnsberg (Std. 1-W47)
511 ha
Kaldenkirchen/Niederrhein (Std. 1-1 -'52)
258 ha
Waldgenossenschaft Wiehengebirge (Std. l-6-'52)
350 ha
lange stroken van 13-25 m breed en 500-800 m lang

Aantal eigenaren.

Gem. aantal
ha tussen

8 v a n gem. 61 ha

5 en 100 ha

438

0,001 ha—5 ha
(0,59)

165

gem. 2,1 ha

Belastingkwesties van de verenigingen worden afzonderlijk behandeld en als laatste
hoofdstuk wordt de bosbouwkundige kant van deze organisaties toegelicht. D e mogelijkheden tot het gebruiken van vakmanskennis, het opstellen en het toepassen v a n
bedrijfsplannen, kosten die het tot stand brengen v a n een organisatie met zich brengt,
de kosten v a n beheer en administratie, wijze van besturen der vereniging, het vormen
van een vereniging van hogere orde, problemen van toezicht en voorlichting, worden
alle in ogenschouw genomen.
Mijns inziens is het beter eerst over te gaan tot een ruilverkaveling van percelen.
Daarna is de mogelijkheid v a n een gezamenlijk beheer van de bospercelen te overzien.
Daaruit zou de noodzaak van het oprichten van een vereniging van enkele boseigenaren
tot exploitatie van hun bosbezit kunnen voortkomen. V o o r hen die in organisatorische
en juridische problematiek van de bosbouw wensen door te dringen en verschillende
vormen v a n verenigingen in de bosbouw beschreven willen zien, is dit boek zeer aan
te bevelen.
]. E . M . v a n Nispen tot Pannerden.

