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Het bos is voor de oudste bewoners van onze aarde vrijwel overal een
levensvoorwaarde geweest. De uitgestrekte noordelijke gebieden van polair
karakter waren door een brede gordel bos, die zich over drie werelddelen
uitstrekte, omsloten. De oudste nederzettingen, die wij uit de praehistorie
kennen, konden slechts bestaan door de aanwezigheid van bos, dat met zijn
hout voor woningen en verwarming en door het wild voor voedsel zoig droeg.
De uitbreiding van de bevolking bracht hierin verandering. Om in de toegenomen behoefte aan voedsel te voorzien werd het noodzakelijk om in de
plaats van het natuurlijke bos vruchtbare gronden te gebruiken als bouwland
en weiden. De groei van de menselijke samenleving ging gepaard met vernietiging van het bos. De nieuwe bewoners moesten immers zo snel mogelijk
grond ontginnen als nodig was om voldoende voedsel te hebben om met
hun families en hun vee te kunnen overwinteren. Het is bekend, dat in
historische tijd het afbranden van bos en de ontginning werden bevorderd.
Karei de Grote was er steeds op bedacht na de verovering van nieuwe gebieden op vreedzame wijze de ontwikkeling hiervan te bevorderen en dit in
het bijzonder door steun te verlenen aan ontginning tot landbouwgrond.
De vernietiging van het bos heeft onbeperkt voortgeduurd tot de 14e-15e
eeuw toen de grote meerderheid van de dorpen, heerlijkheden en kloosters
was gesticht en de steden tot ontwikkeling kwamen. Tot die tijd was er nog
geen scheiding tussen cultuurland en bos en op de meeste plaatsen werd bos
nog afgebrand, zelfs om voor slechts enkele jaren een oogst van landbouwprodukten of weide voor het vee te verkrijgen. De wereldlijke en geestelijke
overheden bevorderden de ontginning en ook in de gemeenschapsbezittingen,
de marken of maalschappen, was het regel, dat bos voor ander gebruik van
de grond werd opgeofferd.
Omstreeks het begin van de 14e eeuw begon het echter duidelijk te worden,
dat de vernietiging van het bos moest worden tegengegaan, vooral om de
houtvoorziening te verzekeren. Uit die tijd stammen vrijwel overal de verbodsbepalingen om bos te vernietigen. Gezegd moet worden, dat deze bepalingen
echter in de meeste gevallen ook werden getroffen om de jacht te beschermen.
De overheid werd toen dus een beschermer van het bos, ten dele om zijn
economische betekenis. De gemeenschappelijke bezitsvormen, waarvan bij ons
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de marken kunnen worden genoemd, hebben 500-600 jaar geleden stringente
bepalingen uitgevaardigd om het gemeenschapsbos voor de houtvoorziening
te behouden. Bos moest bos blijven, de exploitatie werd geregeld en beweiding
werd slechts in beperkte mate toegelaten,
In ons land was de oppervlakte bos, die overbleef gering en slechts enkele
grotere bezittingen en marken, en dan met name die, waarin een grootgrondbezitter invloed had, hebben bos in Nederland in stand gehouden. Het grootste
deel van ons huidige areaal is bebost in de 19e en 20e eeuw. De overheid
heeft zich eerst in de laatste 100 jaar met het bos en de bosbouw bemoeid.
In de crisis na de napoleontische oorlogen werd aan bos gedacht als een
mogelijkheid om werk te verschaffen aan stedelingen. De toen opgerichte
Maatschappij van Weldadigheid had vooral om die reden de steun van de
koning.
Toen in de tachtiger jaren werd gemeend, dat naast het vergroten van het
landbouwareaal de bebossing van woeste gronden moest worden ter hand
genomen, bleek, zoals bij de oprichting van de Heidemaatschappij, dat de
koning (nu zouden wij zeggen de regering) ook weer dacht aan uitbreiding
van de werkgelegenheid. Geleidelijk is in de opvattingen verandering gekomen. Het Staatsbosbeheer, na eerst als de Afdeling Bosbouw van de Heidemaatschappij te hebben gewerkt, werd als een afzonderlijke dienst ingesteld.
De bossen op de domeingronden kregen daardoor een rationeel beheer en de
dienst werd belast met de zorg voor de bebossingen van duinen en zandverstuivingen. De bemoeiingen van de overheid beperkten zich echter tot het
beheer van de bossen in staatseigendom, alhoewel dient te worden vermeld,
dat belangrijke aankopen van woeste gronden, meestal duinen of zandverstuivingen, werden gedaan teneinde deze te bebossen.
De Eerste Wereldoorlog bracht grote problemen met zich mee. De houtschaarste door de gestremde import en de hoge prijzen van het hout waren
oorzaak, dat zeer veel bos werd geveld. De overheid moest overgaan tot het
nemen van maatregelen en de Nood-Boswet kwam tot stand. Vanzelfsprekend
was deze wet bedoeld het bosareaal in stand te houden, maar de reden was
vooral de produktie van hout te verzekeren. Hoe belangrijk deze werd geacht
moge blijken uit het feit, dat in de spannende tijd voor de Tweede Wereldoorlog nog een produktiecommissaris voor de bosbouw en de houtteelt werd
benoemd.
Bosbouw wordt nog steeds uitgeoefend als een economisch bedrijf. Het
belang van bos gaat echter ver uit boven de economische waarde, alhoewel
ik toch van mening ben, dat de mogelijkheid van een bedrijfsmatige exploitatie voorop dient te staan. In de inleiding van de publikatie „de Nederlandse
Bosstatistiek" lezen we: „Na de oorlog beperkte de opbouw van de nationale
economie a c h niet tot de landbouw en industrie. Ook in de bosbouw werden
allerlei maatregelen getroffen tot produktieverhoging en kostenbeperking.
Deviezenschaarste beperkte de invoer van o.a. hout en houtprodukten. Het
bosbouwbeleid was er daarom op gericht de nationale houtproduktie zo snel
mogelijk op te voeren".
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Om een inzicht te krijgen in de oppervlakte, die met bos is bezet, werd bij
het samenstellen van de bosstatistiek onderscheiden „opgaand produktiebos"
en „onvoldoende produktieve bossoorten". Tot deze laatste groep behoren
de bosparken rondom buitenplaatsen, de onvolwaardige bosterreinen en de
bebossingen gelegen in woonkernen. In deze objecten is van een geregelde
bosbouw geen sprake; de houtopbrengsten zijn te verwaarlozen. Er wordt
niet een bedrijf — een bosbedrijf — uitgeoefend.
De oppervlakte bos bedraagt in Nederland rond 260.000 ha d.w.z. rond
7,8% van de totale oppervlakte. Van de 260.000 ha levert rond 35.000 ha
weinig of geen hout; dit zijn de genoemde parken en bebossingen in woon-
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kernen. De oppervlakte, waarop de bosbouw bedrijfsmatig wordt uitgeoefend
bedraagt dus rond 225.000 ha.
Aanvankelijk leek het bosbedrijf na de Tweede Wereldoorlog een goede
toekomst tegemoet te gaan. Helaas zijn de omstandigheden voor de bosbezitters de laatste jaren zeer ten ongunste gewijzigd. Deze verslechtering van
de positie van het bosbedrijf wordt veroorzaakt door de bijzondere eisen, die
de exploitatie stelt en de eisen die aan het beheer moeten wórden gesteld.
Het bosbedrijf is een vorm van bodemexploitatie, die gebonden is aan
plaats, natuurlijke omstandigheden en tijd. Gedeeltelijk geldt voor het landbouwbedrijf hetzelfde, maar het grote verschil is, dat in de landbouw een
produkt in de regel in hetzelfde jaar van zaaien of planten wordt geoogst,
terwijl in. de bosbouw de tijd tussen aanleg en velling gemiddeld minstens
op 60 jaar en meer kan worden gesteld. In ons land komt daar nog bij, dat
vrijwel al onze bossen op de minst vruchtbare gronden liggen terwijl bovendien het bosbezit zeer versnipperd is.
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Door de gebondenheid aan plaats en tijd heeft het bosbedrijf niet de mogelijkheid zich snel aan te passen om tot verhoging van de produktie en produktiviteit te geraken. Het is daarom ook onmogelijk gelijke tred te houden
met de technische en bedrijfsorganisatorische ontwikkeling van moderne industriële bedrijven. Daarnaast heeft het bosbedrijf de concurrentie met de industriële produkten, die een veel lagere kostprijs hebben door massaproduktie
en automatisering, onder ogen te zien. Deze zelfde concurrentie wordt ook
ondervonden van de invoer van hout uit landen, die houtoverschotten hebben,
waarschijnlijk veelal roofbouw plegen en daarom vooreerst nog onder veel
gunstiger voorwaarden hout op de markt kunnen brengen. De concurrentie
met synthetische produkten en de lage importprijzen van het hout hebben
tot gevolg gehad, dat, ondanks belangrijk hogere exploitatiekosten vooral die
van arbeidslonen en een algemeen stijgend prijspeil, toch de houtprijzen eerst
constant bleven en de laatste jaren zelfs dalen.
Hierbij komt nog, dat het bos geleidelijk aan een steeds grotere sociale
betekenis heeft gekregen, waarvan in het bijzonder de recreatie kan worden
genoemd. Deze betekenis voor de recreatie en het openstellen van de bossen
heeft de beheerder genoodzaakt meer kosten te maken dan normaal nodig
zouden zijn geweest. De bewaking, het toezicht, moeten intensiever worden;
het bosbrandgevaar is groter en de brandbestrijding is kostbaarder geworden.
Ondanks deze moeilijkheden en bezwaren is tot nu toe het bos bewaard
gebleven. Dit is naar mijn mening alleen mogelijk gebleken, doordat de bosbezitters door een zorgvuldige en verantwoorde bedrijfsvoering van hun bossen het voortbestaan en het onderhoud voor hun rekening hebben genomen,
ondanks de aanmerkelijke verliezen, die thans algemeen geleden worden. De
tegemoetkoming, die boseigenaren indien zij hun bezittingen voor het publiek
openstellen nu voor het eerst zullen ontvangen, is al niet voldoende om de
verhoogde kosten van bewaking enz. te dekken.
Na deze meer historische algemene inleiding kom ik tot het eigenlijke
onderwerp, de huidige maatschappelijke betekenis van het bos. Indien wordt
gesproken over de maatschappelijke betekenis van het bos, dan moet nu
echter eerst worden ingegaan op de betekenis van het bos anders dan als
houtproducent. De roep om het bosareaal te behouden, te beschermen en zo
mogelijk uit te breiden, klonk al lang voordat de grote recreatieve waarde
van het bos in het geding werd gebracht.
In de eerste plaats wil ik de beschermende werking van het bos noemen.
De vraag in hoeverre het bos positieve of negatieve invloed heeft op de
frequentie en hoeveelheid neerslag is moeilijk te beantwoorden, de meningen
hierover lopen uiteen.
Alhoewel dit voor ons land van minder betekenis is, wil ik er op wijzen,
dat het bos een zeer belangrijke bescherming biedt tegen te snel afvloeien
van regenwater. Er zijn grote gebieden overal ter wereld, waar de erosie
steeds ernstiger wordt. Deze erosie had voorkomen kunnen worden, indien
de oppervlakte met bos begroeid zou zijn geweest. Helaas moet in vrijwel alle
gevallen gezegd worden: „Indien daar de mens er niet toe had medegewerkt,
dat het bos werd vernietigd". De grote waarde die aan het bos moet worden
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toegekend om de erosie te voorkomen komt wel zeer sprekend naar voren
in de strenge voorschriften in de Zwitserse boswetgeving. In dat land met
grote autonomie voor de vele kantons zijn alle bossen onder een streng centraal toezicht geplaatst en is deskundig beheer voorgeschreven.
Is de erosie door afstromend water hier te lande niet van belang, de erosie
door wind kan wel degelijk schade aanrichten. Wij kennen allen de noodzaak
om fruitaanplantingen tegen beschadiging door wind te beschermen en zo nu
en dan bemerken wij iets door het optreden van verstuiving. De bescherming
wordt dan gezocht door het aanleggen van stroken met bomen en struiken. De
beschermende werking tegen wind van bos blijkt heel duidelijk bij het vastleggen van duinen en zandverstuivingen. De eerste directe bemoeiing in ons
land van de overheid met bos en het nemen van maatregelen om aanleg van
bos te bevorderen was immers in verband met het vastleggen van duinen en
zandverstuivingen.
De grote algemene voordelen van het bos werden door de bosbouwers
steeds naar voren gebracht om daardoor steun te krijgen om enerzijds het
bosareaal intact te houden en anderzijds dit uit te breiden. In de tijd, toen
ik als bosbouwer werd opgeleid, werd, wanneer over de betekenis van het bos
werd gesproken en geschreven, de recreatieve betekenis nauwelijks vermeld.
De zuivere lucht was voor herstel van ademhalingsziekten zeer heilzaam,
de rust van het bos werkte gunstig op de patiënt, die door de jacht
van de tijd over zijn toeren was gedraaid, maar daar bleef het dan ook bij.
In de huidige tijd hebben we het probleem van de luchtverontreiniging.
Deze bedreigt ons in de dichtbevolkte gebieden en is het gevaarlijkst indien
zij wordt veroorzaakt door stofdeeltjes. De bomen in het bos houden stof uit
de lucht vast. Het is een continu proces. De wind brengt het stof in het bos,
door de vermindering van de snelheid van de wind slaan de vaste deeltjes
neer op de bladeren en naalden. Daarna, als het regent, worden de stofpartikels van blad en naaldgewassen in de grond onschadelijk. Indien het bos
van groter omvang is en de wind er niet in doordringt, oefent het een heilzame werking uit, omdat bij wind de lucht moet opstijgen en daardoor ook
stof wordt afgezet. Het is ook mogelijk om beplanting met bomen te gebruiken om verspreiding van stof te voorkomen. In Duitsland zijn verschillende voorbeelden aan te wijzen, waar depots van zeer fijn materiaal door bos
zijn omringd en geen gevaar meer vormen voor luchtverontreiniging. In de
literatuur wordt ook vermeld, dat het bos ertoe bijdraagt, dat mist minder
frequent optreedt en minder dicht wordt. In ons land zal dit effect wel gering
zijn. De luchtverontreiniging heeft niet alleen plaats door vaste deeltjes, maar
ook door gassen. Het bos kan soms ook enige bescherming geven en met
name gedurende het groeiseizoen C 0 2 opnemen, maar anderzijds zijn de
bladeren en naalden zeer gevoelig voor schadelijke gassen in een zekere concentratie. De laatste jaren zijn een aantal onderzoekingen ingesteld naar de
betekenis van bos met betrekking tot bestrijding van radioactiviteit Het blijkt
uit resultaten van deze proefnemingen, dat bos en bomen een zeer gunstige
werking uitoefenen, waarbij vooral windsingels een nuttige werking blijken
te hebben.
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Vervolgens is er de bescherming tegen geluidshinder. Deze hinder wordt
door de groeiende bevolking, de mechanisering en de motorisering steeds
erger. Bos, en dan in het bijzonder een beplanting met ondergroei, vermindert
de geluidshinder sterk. En als ik dan toch de voordelen van het bos opsom,
wil ik niet nalaten erop te wijzen, dat behalve de directe bestrijding van de
geluidshinder het bos „stil" is. Het is daarom immers ook, dat aan het bos
zo'n hoge recreatieve waarde wordt toegekend.
Behalve dat het bos een beschermende werking uitoefent, is het op zichzelf
al van belang voor de menselijke gezondheid. Het bos is vrij van luchtverontreiniging en geluidshinder treedt niet op. Het klimaat in het bos is gelijkmatiger en in het algemeen is de luchtvochtigheid groter. De sanatoria voor
longziekten werden destijds vrijwel zonder uitzondering in of nabij bossen
gesticht.
Ik sprak terloops al over de recreatie. De recreatieve functie van het bos
is in de laatste jaren vooral door de voortgaande motorisering heel sterk naar
voren gekomen. Het aantal bezoekers, dat door bos wordt aangetrokken
stijgt steeds meer. Deze recreatieve functie kan het bos zonder meer vervullen, maar daarnaast hebben bos en bomen eveneens grote betekenis voor
de aankleding van het landschap. Het is ook niet verwonderlijk, dat in ons
dicht bevolkte land reeds veel jaren geleden maatregelen zijn genomen om
het bos te behouden, waarbij ik aanteken dat dit streven vrijwel uitsluitend
kwam uit de kring van de natuurbeschermers.
In vele landen is door wettelijke bepalingen verzekerd, dat het bos behouden blijft, niet alleen om het areaal te behouden, maar ook worden aan
de exploitatie en aan de verzorging eisen gesteld. Dit leidt er toe, dat de
overheid veelal toezicht houdt op het particuliere bos. Bij ons in Nederland
is van het begin af de Boswet óók bedoeld geweest om de recreatieve functie
van het bos in stand te houden, al werd bij de instelling van deze wet vooral
aan het behoud van het natuurschoon of het landschapsschoon gedacht.
Het merkwaardige feit doet zich voor, dat in ons land reeds vele jaren
geleden getracht is door particulier initiatief bos te behouden en open te
stellen voor het publiek. Op grote schaal is dit gedaan door de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten, en de provinciale stichtingen met de
naam van landschap. Tooh is ons bos geen natuurmonument, slechts in een
enkel geval en dan nog voor een zeer beperkte oppervlakte kan van „natuurmonument" worden gesproken. Ik denk niet, dat er in Nederland nog natuurbos is; wij hebben cultuurbossen. Het is heel gelukkig, dat vele fraaie boscomplexen door de aankoop door de genoemde instellingen als zodanig behouden zijn gebleven, niet zijn bebouwd, verkaveld of versnipperd. De aanleiding om tot aankoop over te gaan was echter merkwaardig genoeg niet
het belang van het bos en ook niet het belang van de recreatie, het ging
erom de aankleding van het landschap intact te houden.
Naast de belangstelling voor het bos als natuurmonument en de aankopen
van bezittingen, die anders waren verkaveld en versnipperd, werden in de
dertiger jaren in de tijd van de werkverschaffing grote oppervlakten woeste
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grond door de overheid aangekocht en ontgonnen tot bos. Deze bossen zijn
door het Staatsbosbeheer aangelegd als produktiebos en van de aanvang af
was een deskundig beheer verzekerd.
Naast de eisen die aan produktiebos dienden te worden gesteld werd toen
meer dan voorheen rekening gehouden met de eisen van het landschapsschoon. In dezelfde tijd werden bij Amsterdam en Rotterdam bossen aangelegd, waarvan nu het Amsterdamse Bos als voorbeeld dient bij de plannen
die in het verband van de ruimtelijke ordening worden opgesteld. De beplantingen die worden voorgesteld, heten nu niet meer bos, in de 2e Nota
inzake de Ruimtelijke Ordening wordt gesproken over elementen van formaat.
Bij de aanleg van het Kralingse Bos en van het Amsterdamse Bos heeft
men destijds toch wel gedacht aan produktiebos. De grote betekenis van het
bos werd ingezien en bij de voorbereiding van de aanplant werden aan houtsoortenkeuze, aan de kwaliteit van het plantsoen en aan de wijze van beplanting eisen gesteld die erop gericht waren tot een goed produktiebos te
komen.
De gemeente Rotterdam had een eigen kwekerij bij Haps in Noordbrabant
om te kunnen beschikken over het beste plantmateriaal. Vooral eiken zouden
waardevol hout moeten leveren. De voorbereiding voor de aanleg van het
Amsterdamse Bos was in handen van een commissie, waarin bosbouwers
een belangrijke stem hadden; het eerste bos beneden de zeespiegel zou bij
Amsterdam komen te liggen.
Deze bossen zijn ook destijds wel gezien als wandelbossen, als objecten
voor stille recreatie, maar de grote betekenis en waarde voor de recreatie
van een dergelijk complex bij een stad als Amsterdam werd niet voorzien.
Naar mijn mening moeten wij, als gesproken wordt over elementen van
formaat, bedenken, dat wij in Nederland niet alleen het bos moeten behouden
maar dat meer bos moet worden aangelegd. Deze bossen kunnen voor het
allergrootste gedeelte zodanig worden aangeplant dat daarin het bosbedrijf
kan worden uitgeoefend, en daarnaast de recreatie ook zeer wel kan worden
gediend. Wij hebben in de Randstad vooral behoefte aan oppervlakten waar
rust heerst. Het produktiebos kan deze rust geven, het kan ook voor de stille
recreatie, voor de wandelaar, zeer aantrekkelijk zijn. De praktijk wijst echter
uit, dat de stille recreatie slechts door de enkeling wordt gezocht. Ook in
onze mooiste bossen komt de massa niet verder dan het bewijzerde wandelpad, de speelweide, de waterval of de theeschenkerij. De eisen van de recreatie gaan verder, en het bos wordt dan niet meer als zodanig genoemd en
er wordt gemeend dat wij parkbos of bospark moeten hebben.
Naar mij mening kan aan de eisen van de recreatie heel goed worden tegemoet gekomen door toch produktiebos aan te leggen. De randen zijn de
ideale plaatsen voor een recreatieve bestemming zoals een zwembad, een
speelweide, een speeltuin, kampeerterrein e.d. Deze randen kunnen naar
behoefte worden verlengd door het uitsparen van open ruimten in het bos.
Dit leidt mij ertoe te stellen dat wij niet meer moeten spreken over parkbos
of bospark, maar dat voor de recreatie bos moet worden aangelegd en wel
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op zodanige wijze, dat enerzijds een doeltrefende houtteelt kan worden bedreven en anderzijds in ruime mate plaats is voor recreatieve bestemmingen.
Anders gezegd zou ik menen dat wij niet zo ver moeten gaan, dat wij door
de bomen het bos niet meer zien.
Ook een geheel andere overweging leidt mij er toe het belang van produktiebos in het bijzonder naar voren te brengen. Onlangs heb ik in ander verband gezegd, dat het behoud van de open ruimte — ook een begrip uit de 2e
Nota inzake de Ruimtelijke Ordening — het best en met de minste kosten
verzekerd is indien deze ruimte door een welvarende boerenstand intensief
landbouwkundig wordt gebruikt. Dit geldt voor het bos eveneens, een terrein
met een bosachtige begroeiing zal om het voor de recreatie aantrekkelijk
te blijven hoge kosten aan onderhoud vragen, waartegenover geen directe
opbrengsten staan. Als op hetzelfde terrein produktiebos zou zijn aangelegd,
zullen immers de directe onderhoudskosten door de houtopbrengsten kunnen
worden gedekt. Een vergelijking met het landbouwkundig gebruik houdt
daarmede echter op, het is niet te verwachten, dat de eigenaar van bos, overheid of particulier uit het bedrijf geld zal overhouden.
In de praktijk blijkt het zeer wel mogelijk bij het beheer van de bossen
te voldoen aan de eisen die aan een produktiebedrijf worden gesteld, en
tevens rekening te houden met de behoefte aan recreatie, het landschapsbeeld te verfraaien en generlei afbreuk te doen aan de waarde als „natuurmonument". Het beheer van het Staatsbosbeheer, de exploitatie door de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de wijze waarop het bosbedrijf op vele particuliere bezittingen wordt gevoerd, vormen hiervan evenzoveel bewijzen.
Hiervoor heb ik de maatschappelijke betekenis van het bos naar voren
gebracht en op het grote belang van het bos gewezen. Voor mij staat het
vast dat het algemeen belang door bos wordt gediend en dat dit algemeen
belang eist onze betrekkelijk geringe oppervlakte bos niet alleen te behouden
maar deze oppervlakte nog te vergroten. Door aanleggen van produktiebos
kan het landschapsbeeld worden verfraaid, de recreatie worden gediend, en
de houtproduktie worden verhoogd. Rekening moet worden gehouden met
één bepaalde eis, die voor de recreatie aan het bos wordt gesteld en wel dat
het bos voor het publiek dient te zijn opengesteld.
Voor de bosbezitter betekent dit een zware belasting, niet om het feit dat
hij anderen op zijn terrein moet toelaten, maar zoals hiervoor reeds gezegd,
moet door de vele bezoekers meer toezicht worden gehouden, het brandgevaar wordt verhoogd, de beheerskosten worden belangrijk hoger. Deze
kosten kunnen door het bedrijf niet meer worden gedragen. De exploitatieuitkomsten zijn de laatste jaren reeds negatief geworden en het ziet er voorlopig niet naar uit, dat hierin verbetering zal komen. Deze negatieve exploitatieuitkomsten waarbij van een rendering van het kapitaal en grond en
houtopstand geen sprake is, gelden voor alle bossen, ook voor die van de
overheid, van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en soortgelijke instellingen en voor die van particulieren.
Willen wij ons bosareaal niet aleen behouden maar ook uitbreiden, dan
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zal dit toch niet ten koste van de boseigenaar kunnen gaan. De maatschappelijke betekenis van het bos is zo groot, dat de gemeenschap hiervoor offers
over moet hebben.
Het overnemen van particuliere bosbezittingen door de overheid of door
stichtingen en verenigingen die door de overheid worden gesubsidieerd geeft
geen oplossing. Behalve de grote kapitaalsuitgaven die daardoor van de Staat
worden gevraagd blijven de exploitatietekorten bestaan. Het is niet zo, dat
deze tekorten voor de staatsbossen lager zijn dan die voor particulieren.
Indien de particulier zijn bezitting niet meer kan aanhouden, de Staat niet
kan aankopen of subsidiëren, hetgeen gezien de toestand van 's lands financiën begrijpelijk is, wordt de kans groot, dat een bosbezit in kleine percelen
wordt verkaveld. De bepalingen van de Boswet kunnen misschien het bos
nog wel doen behouden, maar van deskundig beheer is geen sprake meer.
Veel ernstiger is echter, dat wel in alle gevallen de vrije wandeling niet meer
wordt toegestaan en de kans groot is dat verblijfsaccommodatie in allerlei
vormen in het bos gaat verschijnen.
Ik meen daarom ook bij deze gelegenheid alle aandacht te vragen voor
de voorstellen die het Bosschap heeft gedaan aan de ministers van Landbouw en Visserij, van Economische Zaken, Recreatie en Maatschappelijk
Werk en van Financiën ter verlichting van de moeilijkheden, waarin de
bosbouw en het bosbedrijf verkeren. Deze voorstellen houden o.a. in dat
aan de eigenaren van bos, dat van recreatieve waarde is, dat betekent in het
algemeen bos dat voor publiek is open gesteld, een vergoeding per ha wordt
verleend die belangrijk hoger is dan de huidige onvoldoende tegemoetkoming.
Het Bosschap vraagt terecht ook om toekenning op ruime schaal van niet
rentedragende kredieten. De Boswet opent de mogelijkheid van kredieten
al of niet rentedragend als de rentabiliteit van de bosbouw daar tijdens het
van kracht zijn van de herinplantingsplicht aanleiding toe geeft. Deze tegemoetkoming is toch heel redelijk want de wet legt de herinplanting op als
verplichting, terwijl onder de huidige omstandigheden deze nieuwe inplant
niet uit inkomsten van het bosbedrijf kan worden bestreden. Verder worden
nog belastingfaciliteiten bepleit, waarop ik hier niet wil ingaan, ik meen
slechts op te moeten merken, dat de bosbezitter ondanks een exploitatieverlies toch nog belasting moet betalen.
Tot besluit zou ik nogmaals willen zeggen van mening te zijn, dat het
behoud en de uitbreiding van het Nederlandse bos van zeer grote maatschappelijke betekenis is. De recreatiebehoefte is zodanig, dat hiertoe ingrijpende voorzieningen nodig zijn. In deze recreatiebehoefte kan op uitnemende wijze worden voorzien door te bevorderen, dat het bos van overheid,
stichtingen, verenigingen en particulieren niet verder wordt versnipperd en
in de vorm van een rationeel bedrijf in stand blijft en nog wordt uitgebreid.

