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Het boekje wordt aangegeven als een nota, samengesteld door een commissie, onder
voorzitterschap van de directeur van het Staatsbosbeheer, Doel is de betekenis der
bossen en houtopstanden buiten het bos na te gaan, alsmede om uithoofde van ruimtekundige aspecten te komen tot een betere indeling van onze cultuurgrond. Er volgt
dan een inleiding van het grondgebruik in Nederland, een indeling naar bosgebieden,
naar houtsoorten, naar leeftijd, naar de eigendomstoestand en naar de bedrijfsgrootte.
Bij de indeling naar de eigendomstoestand wordt als interessante bijzonderheid naar
voren gebracht hoe in de eerste helft der 19e eeuw de overheid grondbezit als onrendabel beschouwde en voortdurend domeingronden verkocht. Eveneens ging men
toen helaas over tot gedeeltelijke verdeling van de Markenbossen. Hieruit blijkt hoe
de overheid, in tegenstelling met haar latere houding, gedurende het grootste deel van
de 19e eeuw geen belangstelling voor bebossing toonde. De ommekeer kwam toen in
1899 het Staatsbosbeheer werd ingesteld.
Naast de aanwezigheid van bos in aaneengesloten opstanden wordt de aandacht
gevestigd op de houtopstanden buiten het bos, waarmee bedoeld worden lanen, singels,
boomgroepen om huizen. Het hieruit te oogsten hout vormt een vrij belangrijke bijdrage
in onze jaarlijkse houtbehoefte,
In het hoofdstuk over de economische betekenis van het bos wordt erop gewezen,
dat tengevolge van de stijgende houtprijzen wel vervangingsmaterialen worden gebruikt,
waardoor de behoefte aan hout zou kunnen verminderen, maar aan de andere kant is
er een verhoogde vraag tengevolgtf van vindingen op chemisch gebied (rayon bij'
voorbeeld) en de verhoogde productie in de papierindustrie.
Het huidige houtverbruik in Nederland wordt opgegeven naar schatting als
5.300.000 m 3 . Hiertegenover staat een jaarlijkse productie van 750.000 m 3 aan rondhout met schors: Vermeld wordt, dat deze hoeveelheid in de oorlogsjaren belangrijk
werd overschreden als gevolg van de eisen voor eigen voorziening en van die' van
de bezetter. Nederland kan slechts voor 10 a 12% voorzien in de eigen houtbehoefte.
Dientengevolge moet jaarlijks voor ten minste 500 millioen gulden aan hout, houtfabrikaten en houtproducten worden geïmporteerd.
In het hoofdstuk over de economische vooruitzichten voor de Nederlandse bosbouw
wordt gesteld, dat de prijs van het hout zeer afhankeijlk is van de wereldmarktprijzen.
V a n het opgegeven houtverbruik in Nederland bestaat 4.400.000 m a uit naaldhout en
900.000 m:' uit loofhout. Van de loofhoutbehoefte wordt 4 5 % gedekt door eigen productie, van de naaldhoutbehoefte slechts 8%. Hieruit volgt, dat de rentabiliteit van het
Nederlandse bos wordt beheerst door de naaldhoutprijzen op de wereldmarkt. De vraag
wordt gesteld wat de toekomst zal zijn voor de houtprijzen, nu de wereldmarktprijzen
oen dalende tendens vertonen. Het antwoord der commissie luidt, dat zij verwacht een
verbreken van het verband tussen houtprijzen en wereldmarktprijzen, zodat eerstgenoemden de daling niet zullen volgen. Als redenen worden opgegeven : een verwacht
hout-tekort tot 1960, vermindering van de vellingen door overkap tijdens de oorlog,
verminderd aanbod uit buiten-Europese landen, hoge vrachtprijzen, weinig toename
van vervangingsmiddelen en toenemende vraag naar rayon en papier.
In een hoofdstuk betreffende de bijproducten van de bosbouw worden genoemd
ontvangsten uit de verkoop van kerstbomen, Amerikaans eikenblad, bosbessen, boomzaden en jachtpacht. Uit de aard der zaak .zijn deze inkomsten gering en zij spelen een
onbelangrijke rol. Voor de boseigenaar betekent de inkomst door uitgifte aan wandelen kampeervergunningen ook vrijwel niets; daarentegen worden hierdoor grote bedragen verdiend door exploitanten van hotels, pensions, café's, kampeerterreinen en de
vervoersorganisaties als spoorwegen en busondernemingen.
In het hoofdstuk over de invloed van bossen op lokaal klimaat en micro-klimaat
komt de commissie tot de conclusie, dat de invloed op het klimaat van het gehele land
te verwaarlozen is, maar dat ten aanzien van bepaalde delen een geringe invloed
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bestaat. Als Invloed van de bossen op de waterhuishouding geeft zij als haar mening,
dat deze ten dele wateronttrekkend, dus verminderend, ten dele vermeerderend is, door
verschillende oorzaken. Ten aanzien van de invloed van het bos op de erosie wordt
vooral gedoeld op de winderosie, die speciaal in het voorjaar op bouwlanden plaats
vindt. Voorts in duinen en zandverstuivingen. In beide gevallen werkt bebossing
gunstig.
Het hoofdstuk aangaande het bos en de werkgelegenheid vermeldt, dat het bosbedrijf
arbeids-extensief is en dat in de bosbouw 6300 personen werkzaam zijn. Toch is het
bedrijf voor werkgelegenheid van belang, daar het meest voorkomt in arme zandstreken met kleine boerenbedrijfjes en winterwerkloosheid. Voorts vormt het bosbedrijf
een prachtig object voor werkverruiming in tijden van werkloosheid en werd op deze
wijze veel ontginning tot stand gebracht.
De economische betekenis van de houtopstanden buiten het bos omvat speciaal het
loofhout en daarin zijn van belang populier, wilg, iep, eik en beuk. Voor het overige
hebben deze houtopstanden economische betekenis door de levering van boomzaden,,
aankleding van het landschap, beschutting tegen wind, vermindering van de verdamping. Tegenover deze voordelen worden enkele nadelen opgesomd. De commissie acht
de voordelen van wcgbcplantingen groter dan de nadelen en adviseert dan ook over
te gaan tot uitbreiding. Voorts waarschuwt zij windsingels tussen bouw- en weilanden
niet lichtvaardig te verwijderen. Als niet of slechts indirect economische betekenis van
bossen en houtopstanden buiten het bos wordt gewezen op hun ethische waarde en
hun betekenis voor de natuurwetenschappen. Voorts op de betekenis voor de recreatie
en voor de jacht. Zeer terecht wordt hier opgemerkt, dat het wild een onverbrekelijk
geheel van de boslevensgemeenschap vormt en als zodanig niet alleen door dc jager,
maar ook door het grote publiek ten zeerste wordt gewaardeerd.
Een belangrijk hoofdstuk vormt dat, waarin gesproken wordt over de factoren, die
kunnen leiden tot vermindering van de oppervlakte bos en van de opstanden buiten
het bos of tot verlaging van hun productie. Hierin wordt de ontstellende mededeling
gedaan, dat jaarlijks 2400 Hectaren grond in gebruik worden genomen voor volkshuisvesting, industrievestiging, aanleg van verkeerswegen enz. Weliswaar volgt dan de
voor het bos geruststellende mededeling, dat van de in de periode 1 Mei 1945— 1 Jan.
1950 in beslag genomen grond slechts ruim 4 % bosgrond was. Maar men zij op zijn
hoede voor de toekomst! Het proces van onttrekking van grond aan de bosbouw ten
behoeve van land' en tuinbouw is reeds eeuwen aan de gang. Dientengevolge is het
bos steeds meer teruggedrongen tot de slechtste gronden. Men dient rekening te houden
met de omstandigheid, dat loofhout vrijwel uitsluitend op de betere gronden voorkomt
en dat niet alle loofhoutgrond in landbouwgrond mag worden omgezet (loofhoutvoorziening in oorlogstijd!). Voorts wordt erop gewezen, dat veel te veel houtwallen,
singelbcplantingen en verspreide boomgroepen zijn opgeruimd op advies van de landbouwvoorlichtingsdienst.
Er wordt op gewezen, dat aan sommige bosproducten minder behoefte bestaat en
als zodanig worden genoemd eikenhakhout en griendhout, Hakhoutbossen worden veel
hervormd en aangezien ze op goede grond werden geplant, kan de hervorming bijdragen tot verhoogde houtproductie. Dc griendcultuur dient niet geheel te verdwijnen,
want het bijproduct, het rijshout, is onmisbaar voor onze waterwerken.
. V a n veel belang is het hoofdstuk gewijd aan de factoren, die kunnen leiden tot
uitbreiding van de bossen en houtopstanden buiten het bos of tot verhoging van hun
productie. Als zodanig worden genoemd bebossing van woeste grond, gedeelten van
nieuwe inpolderingen, submarginale landbouwgronden, bermen en overhoeken. Er is
nog een oppervlakte woeste grond ter grootte van 210.000 hectaren, waarvan een deel
ongerept bewaard dient te blijven voor natuurbescherming, recreatie en militaire oefenterreinen, terwijl ook nog een gedeelte tot landbouwgrond kan worden ontgonnen. De
commissie schat, dat tot bos kunnen worden ontgonnen 25.000 a 30.000 hectaren.
Voorts kunnen nog gedeelten van de inpolderingen van het IJsselmeer worden bebost;
naar schatting 6 a 7000 hectaren. Bebossing van submarginale landbouwgronden wordt
ontraden ; de bosbedrijven op deze gronden zijn weinig of niet rendabel.
Uitbreiding der houtopstanden buiten het bos is te verkrijgen door beplantingen
langs wegen, dijken, grenzen, erven, verloren hoekjes. Dit bevordert dc houtproductie
en verleent bescherming tegen wind, wat vooral in de nieuwe polders van belang is.
Productieverhoging is ook te verkrijgen door onderzoek en voorlichting. De laatste
dient te geschieden zowel op het gebied van bosaanleg als -onderhoud. Gepropageerd
dient in het bijzonder te worden opleiding van de arbeiders en lager toezicht houdend
personeel.
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Ook op technisch gebied kunnen maatregelen ter verhoging der productie worden
genomen, speciaal ten aanzien van grondbewerking en aanleg (zaaien). Voorts door
het gebruik van snelgroeiende houtsoorten, als ook bescherming tegen schadelijke insecten. Hier had ook genoemd dienen te worden bescherming tegen brand, die veelal
veroorzaakt wordt door de grootste vijand van het b o s : de mens.
De commissie besluit haar nota met een hoofdstuk „Samenvatting en aanbevelingen",
waarin zi) een reeks nuttigheidsfactoren van de bossen en houtopstanden opsomt. Als
zodanig worden genoemd : de productie van hout, de werkgelegenheid, de recreatie, de
natuurbescherming en de jacht, de bescherming tegen erosie en de bevordering v a n
opsllbblng en de landsverdediging. De commissie komt tot de conclusie, dat de oppervlakte bos in ons Jand te gering is, dat uitbreiding op grote schaal onmogelijk is,
maar ook, dat de bosoppervlakte het toelaatbare minimum heeft bereikt en dat verdere
vermindering onverantwoord is te achten. W a a r door klemmende omstandigheden nog
vermindering noodzakelijk is, dient daar compensatie elders tegenover te staan door
.bebossing van een deel van nog aanwezige woeste grond, van een gedeelte van nieuwe
inpolderingen en van submarginale landbouwgronden. Voorts is gewenst verhoging
van de houtproductie van het bestaande bos. Hiertoe is mede nodig, dat de bosbouwvoorlichting wordt georganiseerd en geïntensiveerd. De commissie eindigt met de aandacht te vestigen op de lange productieperioden in de bosbouw en waarschuwt om
thans maatregelen te nemen, opdat men niet te laat zij als door oorlogs- of andere
omstandigheden een tekort aan hout zou optreden, waarin dan niet meer kan worden
voorzien.
Het boekje laat zich vlot lezen en is verlucht met enige zeer fraaie foto's. Het verdient in brede kring aandacht en belangstelling te vinden, zodat het grote publiek tot
het besef wordt gebracht van hoe groot economisch en maatschappelijk belang de instandhouding en, waar mogelijk, uitbreiding van bossen en houtopstanden gewenst is.
W . Brantsma.
Wenken voor het aanbrengen van Beplantingen. Vlugschrift van het Staatsbosbeheer.
[232.4 + 265 J
In 't kort wordt medegedeeld welke maatregelen men bij 't aanbrengen van beplantingen, zowel bij de aanleg van jong bos als van lanen, moet treffen. Besproken wordt
de grondbewerking (volle grondbewerking en het maken van plantgaten) de gewenste
leeftijd van het te bezigen plantsoen, in welke seizoen men het beste kan planten en
het onderhoud.
v. Zon.
„Ecro en het hert", roman door Maarten Ouwehand. Uitgave P. N. van Kampen
en Zoon N.V., Amsterdam, prijs geb. f7.90. Dit aardige boek is een verhaal over hef
eenvoudige leven van een jongeman, die van elders gekomen, medewerkt aan de bosexploitatie in het hoge Noorden. Levend temidden van houthakkers, voelt hij zich
in deze omgeving thuis en wordt ingeschakeld in het bedrijf als assistent van houtvester en boswachter. Tenslotte wordt hij geheel opgenomen in deze gemeenschap als
hij er ook zijn toekomstige vrouw vindt. Het hert is een aardige aankleding van het
verhaal; dadelijk al redt Eero een aangeschoten hert van de dood en dit dier blijft
hem de eerste winter trouw volgen. Door deze voor die streken ongewone daad, trekt
hij de aandacht en, hoewel men het vreemd vindt, wordt hij daarin toch door de
mensen gewaardeerd.
Het is niet vaak, dat wij hier een roman ter bespreking krijgen en bosbouwkundig
is het verhaal uit de aard der zaak van weinig belang, maar het ademt de deskundige
belevenis van de schrijver en dit heeft mede zijn betekenis. Ook voor ons bosbouwers,
waardoor de lezing ervan een aangename ontspanning in de sfeer van het bos betekent.
Is het verhaal eenvoudig als de mensen, die er in worden beschreven, ook taal en stijl
zijn dienovereenkomstig. De wijze van voorbrengen doet naar mijn gevoel iets Noors
) aan en dat is ook geen wonder, daar de schrijver vele jaren in die streken heeft gewerkt.
Maarten Ouwehand is voor ons geen onbekende. Hij schreef in ons tijdschrift in
1950 twee artikelen „Het Noorse Staatsbosbeheer" en „Arbeidsverhoudingen in het
Noorse Staatsbosbeheer", hoewel interessante lectuur, staan deze artikelen in verhouding tot het bock als proza tot poëzie. Vroeg in de winter 1950/1951 heb ik onze
literator van vandaag tevergeefs in Noorwegen trachten te bereiken, maar in de zomer
daarna had ik nog even contact met hem in Finland. Dit leverde echter geen copie
op, daar hij al weer vol reisplannen zat. Het deed mij goed hem bij verrassing terug
te vinden met dit boek, zijn eersteling en met ere.
F. W . Burger.

