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Die beiden Verfasser haben, unabhängig von einander, durch eine Bereisung des Münsterlandes„ bezw. des Weser-Emsgebietes,
und nicht
zuletzt dank entgegenkommenden Führungen und aufschlussreichen Auseinandersetzungen deutscher Kollegen, einen wertvollen Ueberblick über
die Arbeitsmethoden der Landwirtschaftskammem
im Nordwesten der
Deutschen Bundesrepublik in Theorie und Praxis kennen lernen können.
Daraus ist der Gedanke einer gemeinsamen Veröffentlichung, worin die
geschichtliche Entwicklung, die Organisation, wie auch die Arbeitsmethoden, und die technischen und finanziellen Mittel erwähnt werden, hervorgekommen. Die Vielzahl der angesehenen Waldbilder haben die Verfasser eindrucksvoll von der Hebung des Privatwaldes im allgemeinen
und des kleinen Waldbesitzes im besondern infolge der Wirkung der
Landwirtschaftskammern
überzeugt. Den Herren Lfm. Niemann, Lfm.
Hoppenstedt, Fm. Von Jagow und Fm. Von Klitzing möchten die Verfasser ihren besondern Dank gerne zum Ausdruck bringen.
Onafhankelijk van elkaar hebben beide schrijvers in persoonlijke contacten met Duitse vakgenoten kennis gemaakt met enkele facetten van de
bosbouwvoorlichting beoosten onze grens. Daarbij is hun gebleken dat
deze streeksgewijs varieert. Dit komt doordat de afzonderlijke landen van
de Duitse Bondsrepubliek — onder andere op grond van grote streeksgewijze verschillen in de structuur van het particuliere bos — op dit gebied
hun eigen wetgeving hebben. Het hiernavolgende geldt dan ook niet voor
de gehele Bondsrepubliek, doch is alleen van toepassing op de bezochte
gedeelten van de landen Noordrijn-AVestfalen en Neder-Saksen, of globaler: het noordwesten van Duitsland. Hier zijn trouwens ook nog aanmerkelijke onderlinge verschillen zoals verderop zal blijken.
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Organisatie en taak.
De bosbouwvoorlichting wordt gegeven door de Landbouwkamer
(Landwirtschaftskammer) van de betrokken landstreek, bijvoorbeeld de
landbouwkamer Weser-Eems (Oldenburg) of die van W e s t falen- Lippe
(Münster). Binnen: het land zijn de statuten van de Iandbouwkamers gelijk. Voor die van Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld heeft de landbouwkamer tot taak: de landbouw te bevorderen en zijn belangen — daaronder
begrepen de belangen van degenen die in de landbouw werkzaam zijn —
te behartigen. In het bijzonder gaat het daarbij om: het nastreven van een
betere en hogere produktie door het treffen van passende voorzieningen
en maatregelen; het geven van basis- en voortgezette vakopleiding en van
bedrijfsadviezen; bevordering van de bouw van landarbeiderswoningen;
adviezen geven over beheer, afzet van produkten en bevordering van
landbouwcoöperaties ; deskundige inlichtingen en voorlichting over de
landbouw geveni aan ambtelijke en gerechtelijke instanties, meewerken
aan de totstandkoming en uitvoering van wettelijke bepalingen ; deelnemen aan het beheer en de regeling van het marktwezen, in de eerste
plaats van de veemarkten. De minister van landbouw kan in overleg met
de landbouwkamer de taak van deze instelling uitbreiden. De landbouwkamer heeft voorts ook het recht, over alle landbouwzaken bij de overheid voorstellen aanhangig te maken en moet bij het vooroverleg over
wettelijke voorschriften worden gehoord.
Voor de uitvoering van haar veelomvattende taak heeft de landbouwkamer verschillende afdelingen, waaronder een voor de bosbouw. Aan
het hoofd staat een „Landforstmeister" of een „Oberforstmeister", aan
wie een technische staf is toegevoegd met een 4—5 stafafdelingen (Referate). Aan het hoofd van elke stafafdeling staat een specialist (Referent) voor een bepaald gebied. De indeling in vakgebieden houdt zowel
verband met de wettelijke taak van de betrokken landbouwkamer als met
de ontwikkeling van het werk. Van de belangrijkste vakgebieden kunnen
worden genoemd: bosbescherming, bosbedrijfsregeling, taxaties, statistiek, houtverkoop. Onder de bosbouwafdeling ressorteert een aantal
houtvesterijen (Forstamter), die elk weer een aantal {b.v. 5) dienstkringen (Bezirke) omvatten. Aan het hoofd van een dienstkring staat een
bosbouv/kundig ambtenaar (Bezirksförster).
De organisatie is zodoende gelijk aan die van het Duitse domeinbeheer.
Alleen de ambtsgebieden zijn veel groter. Terwijl een normale boswachterij uit 500 a 600 ha bos bestaat en een houtvesterij uit rond 3000 ha,
omvatten de dienstkringen bij de landbouwkamer zo'n 3000 ha particulier
bos en de consulentschappen zeker 20.000 ha, zo niet meer.
Geschiedenis
De Iandbouwkamers in het vroegere Pruisen dateren van omstreeks
1900. Vrij kort na de oprichting is reeds een begin gemaakt met het
geven van bosbouwvoorlichting, onder toezicht van een bosbouwcommissief waarin zowel de eigenaren (groot, middel en klein) als de staatsen particuliere beheerders vertegenwoordigd waren, evenals de bosarbeiders. Met zeer bescheiden middelen is dit werk begonnen en de eerste
successen, die in deze beginperiode werden bereikt, bestonden uit het
tot stand komen van een aantal ,,Waldbauvereine" met gemeenschappe-
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lijk raadgevend personeel in eigen dienst, waarbij de overheid financiële
hulp verleende. In de verdere geschiedenis komt het politieke en economische gebeuren duidelijk tot uiting : toenemende activiteiten na de eerste
wereldoorlog, sterke vermindering, ook van personeel, in de crisisjaren
rond 1930, en ingrijpende veranderingen na 1933, toen de nationaalsocialisten aan het bewind kwamen. De landbouwkamer werd verdrongen
door de „Reichsnährstand", de bosbouworganisatie werd belangrijk uitgebreid en kon zich daardoor ook veel intensiever met het kleine bosbezit
bezig houden. Tevens werd zij met wettelijke bevoegdheden bekleed,
doch aan de verantwoordelijkheid van de boseigenaar voor zijn eigen
bezit werd in feite een eind gemaakt. Zo werden ook de verenigingen
van boseigenaren (Waldbauvereine, Waldbesitzervereine) opgeheven.
Een van de weinige overblijfselen van deze tijd was nog lang
— nu doo: het „Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut" vervangen — „Das Forstliche Artgesetz", een wet die het gebruik van zaad
en plantsoen van ongeschikte herkomst in geheel Duitsland verbiedt.
Tot een algemene Duitse boswet is het, ondanks de dictatuur, echter
nooit gekomen. Doch ook zonder een boswet werden de particuliere
boseigenaren door de „Reichsnährstand" de nodige houtleveringen opgelegd en na de oorlog heeft de bezettende macht het tempo nog wei
wat verhoogd.
Gelukkig namen na de oorlog de normale democratische leidinggevende organen hun plaats spoedig weer in en werd de taak en de werkwijze
van de bosbouwafdeling bij de landbouwkamer snel aan de gewijzigde
omstandigheden aangepast,
Werkwijze

en middelen

Neder-Saksen
Neder-Saksen heeft ruim 900.000 ha bos. Hiervan behoort ruim
500.000 ha aan de Staat en andere rechtspersonen, bijna 400.000 ha
aan particulieren.
De werkwijze van de bosbouwafdeling bij een landbouwkamer houdt
verband met de landelijke verschillen in wetgeving. In Neder-Saksen
bijvoorbeeld is geen boswet en dientengevolge ook geen kapverbod of
verplichting tot herbebossing. Desondanks neemt de bosoppervlakte eerder toe dan af. Hiervoor kunnen verscheidene oorzaken worden genoemd.
Allereerst is het kleinere particuliere bos daar overwegend in handen
van boeren, die zeer verknocht zijn aan hun bos. Door de gemeenschappelijk ondergebrachte voorlichtingsorganen van landbouw en bosbouw
komt de ,,Waldbauer" er gemakkelijker toe, technische adviezen te vragen. Verder is hij vertrouwd met de coöperatieve gedachte, die ook voor
de bosbouw in verschillende juridische vormen wordt belichaamd. Het
gemeenschappelijk beheer is het sterkst vertegenwoordigd in NoordHannover, waar alleen al meer dan 20.000 ha bos in verenigingsverband
wordt beheerd.
Deze coöperaties hebben zelf technisch personeel in dienst, zodat er
in het genoemde gebied naast een 7-tal bosbouwkundig ambtenaren van
de landbouwkamer nog een kleine 100 eigen boswachters werkzaam zijn.
Elders heeft men weer andere regelingen getroffen. Z o wordt in het
gebied Weser-Eems het beheer grotendeels door de landbouwkamer zelf
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gedaan, op grond van financiële regelingen, waardoor de kamer extra
personeel voor dit doel kan aanstellen.
De totstandkoming van deze samenwerking is begrijpelijkerwijze vooc
een belangrijk deel te danken aan de voorlichting en de propaganda van
de houtvesters en boswachters van de landbouwkamer. Zij zijn trouwens
ook bij het onderwijs betrokken en geven bijvoorbeeld cursussen voor
boseigenaren aan de landbouwscholen. Doch zij geven ook individuele
adviezen, over dunning en velling, herbebossing en bemesting. Voorts
verlenen zij, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, bemiddeling
bij de aankoop van plantsoen. Dit is wel een heel efficiënte en tevens
plezierige wijze, waarop het „Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut", wordt nageleefd.
Een niet minder belangrijke bemiddelingsdienst, die de landbouwkamer
verleent, betreft de verkoop van hout. Vooral voor de kleine bosbezitter.
die veelal weinig weet van het meten van hout en zeker niet op de hoogte
is van de houtmarkt, is dit veel waard. Deze bemiddeling is niet gratis ;
de eigenaar betaalt aan de landbouwkamer een vergoeding van 2% van
de koopsom tot 5.000 mark en 1 % van het meerdere. Doch daarvoor
wordt dan ook al het hout overeenkomstig de voorschriften gemeten en
wordt er voor een koper gezorgd die bereid is de gangbare prijs te
betalen.
De werkzaamheden van de landbouwkamer worden slechts gedeeltelijk door de belanghebbenden zelf gefinancierd, door middel van bedragen die •— ook wat de grootte betreft — vergelijkbaar zijn met onze
heffingen voor het Bosschap. De overheid draagt in aanzienlijke mate
bij en met de beschikbare gelden wordt nog belangrijk meer gedaan dan
alleen het financieren van de eigen dienst. Er worden namelijk voor bebossing van woeste gronden en voor bosverbeteringen subsidies beschikbaar gesteld die de moeite van een nadere bespreking alleszins waard
zijn. W i j zullen dit doen aan de hand van de bespreking van Westfalen,
daar in dit zuidelijker gelegen gebied de mogelijkheden nog iets groter
zijn dan in Neder-Saksen. Overigens zijn de resultaten er in 't Weser-'
Eemsgebied niet minder om ; in het district Meppen bijvoorbeeld, dat
als grens-noodgebied over bijzondere faciliteiten beschikt, is in het laatste decennium de bosoppervlakte van bijna 20.000 ha tot bijna 30.000 ha
toegenomen. Landforstmeister Hoppenstedt ziet het ontbreken van een
boswet in Neder-Saksen dan ook zeker niet als een bezwaar. Integendeel : „Denn entscheidend für den Erfolg der Privatwaldbetreuung ist,
dass sie der gewachsenen Besitz- und Wirtschaftsstruktur entspricht
und vom freien Willen des Waldbesitzes getragen wird".
Noordrijn- Westfalen
Hier zijn de omstandigheden in zoverre anders dan in Neder-Saksen,
dat er wel een boswet (Waldverwüstungsgesetz) bestaat, krachtens
welke de eigenaar verplicht is zijn bos in stand te houden. Dit betekent
dat overmatig kappen verboden en herbebossing normaliter verplicht is.
Om organisatorische redenen is de landbouwkamer hier tevens belast
met de uitvoering van de boswet en heeft dus naast een raadgevende
ook een ambtelijke taak. De werkzaamheden zijn hier dan ook zeer omvangrijk, daar — althans in het hier nader te bespreken gebied Westfalen-Lippe — het particuliere bos overweegt. Van de totale oppervlakte
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van 560.000 ha in Westfalen-Lippe is ~/ 3 in particuliere handen en '2/5
boerebos. Doorgaans is de boer alleen deskundig op landbouwgebied en
kan zijn bosbedrijf de hulp van de vakman niet ontberen. De bosbouwconsulenten verlenen deze op allerlei gebied — zonodig zelfs door arbeidskrachten beschikbaar te stellen — en hun jaarlijkse omzet van 25—30
miljoen stuks bosplantsoen en 400.000 m 3 hout ten behoeve van hun
cliënten, bewijst de beteken-s ervan. Naast de onder Neder-Saksen genoemde activiteiten valt nog op te merken dat de bosbouwkundigen van
de landbouwkamer zich ook bezig houden met ruilverkaveling van bossen.
Bosverkaveling is nog gecompliceerder dan landbouwverkaveling, gezien
de wisselende samenstelling van het bos naar houtsoort en leeftijd en de
daarmee samenhangende belastingvraagstukken.
In verband met de voortschrijdende verbetering van het beheer is de
eigen bosbouwschool van belang. Deze is van na de oorlog, voorzag
aanvankelijk alleen in de opleiding voor particuliere boswachters, later
ook voor overheidspersoneel. Thans is er ook een opleiding voor bazen
en zijn er tevens speciale leergangen, o.a. voor boeren-boseigenaren.
Het Ruhrgebied met zijn industrie werpt speciale problemen op, die
niet alleen met de slechte atmosfeer verband houden, doch evenzeer
met de recreatie en de vervreemding van de eigenaar van het platteland.
De voorlichting aan de uitwonende boseigenaar, die geen agrarisch beroep uitoefent, is veel moeilijker dan aan de boer-bosbezitter. Heeft men
hem echter eenmaal bereikt, dan is daarmee tevens een winstpunt geboekt op het gebied van de propaganda voor het bos bij de stadsbevolking.
De landbouwkamer maakt ook bedrijfsplannen voor particulieren op
en kent naast het normale consultatiewerk ook de zogenaamde ,,Intensivberatung". Daarbij wordt op basis van een vaste bijdrage per jaar
een overeenkomst voor geregelde technische voorlichting aangegaan. In
Westfalen bedragen deze beheerskosten doorgaans 1—4 mark per jaar
per ha. In het gebied ten westen van de Rijn, dat overigens niet in onze
beschouwingen werd betrokken, volgt men een ander systeem en wordt
de bijdrage, onafhankelijk van de grootte van het bezit, op 50 mark per
jaar bepaald. Daarvoor ontvangt de boseigenaar dan twee keer per
jaar bezoek, achtereenvolgens voor het opmaken van het kap- en dunningsplan en voor het bebossingsplan.
Tot besluit volgt hier nog een overzicht van de werkzaamheden, waarvoor overheidsgelden beschikbaar kunnen worden gesteld : de hervorming van hakhout, de bebossing van woeste grond, in het bijzonder in
speciale gebieden, alsook in 't gebergte (ten behoeve van een betere
waterbeheersing), de nazorg van beplantingen en het afrasteren daarvan, bemesting, wegaanleg, de aanleg van windsingels en erfbeplantingen en het opmaken van bedrijfsplannen. Tenslotte is er nog een financiële regeling ter vermindering van de fiscale druk, indien deze zou leiden
tot velling van onrijp bos. Van deze subsidieregelingen zijn de bijdragen
in de bebossing het belangrijkste, vooral in de zogenaamde noodgebieden.
De subsidiebedragen kunnen gaan tot 900 mark (voor loofhout), doch
zijn doorgaans lager en gewoonlijk niet meer dan de helft van de werkelijke kosten en ook niet meer dan noodzakelijk is om het gestelde doel
te bereiken. Aldus tracht men met de beschikbare hoeveelheid geld zoveel
mogelijk bosbezitters te helpen.
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Conclusies
In West-Duitsland bestaat sinds meer dan 50 jaren een bij de georganiseerde landbouw ondergebrachte bosbouwvoorlichtingsdienst, die
zijn werkzaamheden vooral in de laatste decennia sterk heeft geïntensiveerd. Status en werkwijze zijn verschillend, naar gelang van de landstreek en de opvattingen van de boseigenaren. De overheid geeft aan
deze voorlichting, die in veel gevallen kan uitgroeien tot een — steeds
op vrijwillige basis aangegane — vorm van normaal beheer, belangrijke
financiële steun.
Hoewel de bostoestand in Nederland niet gelijk is aan die in een der
besproken gebieden, is hij zeker een vergelijking waard. Deze vergelijking heeft bovendien nog een bijzondere betekenis doordat wij bezig
zijn onze eigen boswetgeving te herzien.
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