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onderdelen. Een van de krachtigste hulpmiddelen om daardoor de zwakke
punten te vinden en aldus de productiviteit op te voeren !
Het Nederlands Beheersinstituut heeft aan het Staatsbosbeheer overgedragen een aantal percelen bos en bosgrond onder Echt met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 152 ha, alsmede gronden onder Grubbenvorst, groot ruim 37 ha.
Er zijn door deze Dienst affiches uitgegeven met als motto onderscheidelijk: „Spaart ons houtbezit" en „Plant Populieren, Zij Sparen en
Sieren". Voorts een vlugschrift, getiteld: ,,De douglas", terwijl een herdruk is verschenen van het vlugschrift „Het werk van het Staatsbosbeheer". Ook v e r s c h e e n — a l s uitgave van onze vereniging—-een Engelse
bewerking van het boekje. „De Bosbouw in Nederland".
Ons medelid Gerbranda heeft met ingang van 1 September j.1. de
Dienst van het Staatsbosbeheer definitief verlaten. W i j hopen en vertrouwen, dat hij ook na zijn pensionnering in woord en geschrift actief
zal blijven deelnemen aan alles wat kan dienen ter bevordering van de
bosbouw en zijn productiviteit.
Als nieuwe leaen zijn sedert onze vorige vergadering toegetreden:
Ir A. G. Gerritsen te Arnhem, Ir W . Rolvink te Arnhem, Ir D. Sepers te
Alkmaar, Ir H. P. Uittenbogaard te Naarden en Mevrouw E. van VlotenPerrin te Wageningen.
W i j heten hen van harte welkom in onze vereniging.
. Het aantal leden bedraagt per 1 September 1953: 240; het aantal donateurs 21; totaal 261.
Hiermede geloof ik U wederom een beeld te hebben gegeven van de
belangrijkste gebeurtenissen in ons verenigingsleven en van hetgeen er is
omgegaan in de Nederlandse bosbouw, sedert onze vorige vergadering.
Moge ook deze vergadering en wetenschappelijke cursus ertoe bijdragen,
de belangen van onze vereniging en van de Nederlandse bosbouw te bevorderen.

BOSBOUWPRODUCTIVITEITS CONGRES STUTTGART
[971]
door

G. HOUTZAGERS
Het doel van.,het in de week van 7—12 September 1953 te Stuttgart
gehouden Europese Congres inzake productiviteit in bosbouw en houtindustrie, was het instellen van een onderzoek naar factoren die de productiviteit in bosbouw en houtindustrie ongunstig beïnvloeden en het zoeken naar middelen öm dit te verbeteren. Zulks mede aan de hand van ervaringen en adviezen van de verschillende Marshalllanden, waarvan missies, in het kader van de Technical Assistance, studiereizen naar de Ver.
Staten van N . Amerika hebben gemaakt. De Contactgroep Opvoering
Productiviteit te 's Gravenhage trad op als verbindingsdienst voor Nederland. Leden van het congres waren de verschillende afgevaardigden van
hun regeringen, Daarnaast waren er een zeer groot aantal deskundigen,
die als gast aan dit congres en ook vaak aan de debatten hebben deelgenomen.
.
.

/

265
Het is mijn bedoeling in dit verslag het één en ander mede te delen, in
het bijzonder over het verhandelde in de eerste sectie ,,Houtteelt", waarvoor ik speciaal was aangewezen. Er was een indeling in 6 secties: W o o d
Production, Logging Operations, Sawing Industry, Timber Industry,
Utilization of Wood-waste en Conditioning and Marketing,
Bovendien waren enkele algemene problemen inzake bevordering der
productiviteit gereserveerd voor de plenaire vergaderingen, die bij het begin en aan het einde van het congres zijn gehouden. In deze plenaire vergaderingen zijn ook de aanbevelingen, als resultaat van de besprekingen
in de secties, gemeenschappelijk behandeld.
Het is goed hierbij voorop te stellen, dat de opzet van dit congres was geconcentreerd op de zogenaamde „practical approach". Het was dus niet
de bedoeling om hier algemene problemen te behandelen, het nut of de
betekenis van bepaalde werkwijzen, studies of onderzoekingen te discussiëren, verslagen te geven over wat in verschillende landen al is gedaan,
maar uitsluitend om het stellen van, en de beantwoording te zoeken voor,
de vraag wat kan worden gedaan, beter gezegd: wat mede naar aanleid
ding van hetgeen de verschillende studiereizen hebben uitgewezen, nu
dadelijk moet worden gedaan, om het vele aan die reizen bestede geld te
kunnen omzetten in blijvende resultaten. Een voortbouwen dus aan een
Europese samenwerking, ter bevordering van een economisch verantwoorde productie!
In deze geest zijn, de besprekingen, althans in de door mij bijgewoonde
sectie, welke stonden onder leiding van Prof. dr J. W e c k uit Reinbek,
gevoerd. De algemene voorzitter, dr F. Eidmann uit Düsseldorf, was
meestal ook in deze sectie aanwezig. Uit het grote aantal problemen, die
er op het gebied van de Houtteelt bestaan, werden er enkele urgente uitgezocht, die zich in het bijzonder leenden voor discussie op internationale
basis en waarvan met goed recht kon worden verwacht, dat er mogelijkheden bestonden om daarvoor ook in internationaal verband binnen afzienbare tijd een oplossing te vinden.
Als zodanig zijn de volgende problemen op dit congres in behandeling
gekomen:
A. Selectie en veredeling. Het staat vast dat op dit gebied de bosbouw
van alle landen een achterstand heeft in te halen. Het is dus niet overbodig, dat er hier in een speciale aanbeveling op is aangedrongen, dat de
regeringen van alle 17 Marshalllanden voor dit doel meer geld beschikbaar stellen, zodat de op dit gebied werkende Instituten en Instellingen
zich krachtiger kunnen uitbreiden en zich van meer hulpkrachten kunnen
voorzien.
Dit geldt ook voor de „Stichting Verbetering Houtopstanden" in ons
land, die zich met de hierin samenwerkende Instituten alleen dan krach.tig kan ontwikkelen, indien haar ook financieel de mogelijkheden worden
geboden.
Verder is hier een grote internationale uitwisseling van ervaringen onmisbaar ter bevordering van de resultaten en ter voorkoming van doublures.
B. Garantie betreffende
zaadherkomst.
De hierover aangenomen resolutie luidt ongeveer als volgt. De rege-
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ringen van de deelnemende landen worden verzocht — vóór zover dit
nog niet is geschied — wettelijke maatregelen te treffen waardoor de
handel in boszaden aldus wordt geregeld, dat slechts zaden aan de markt
komen, die, zowel voor wat betreft herkomst, als kwaliteit, zijn gewaarmerkt.
W i j Nederlanders kunnen er trots op zijn, dat deze materie nergens zo
goed is geregeld als hier en dat onze N.A.K.B.-contröle als voorbeeld
kan dienen voor de in andere landen op dit gebied nog te nemen maatregelen. Onze buitenlandse collega's zijn hiervan dan ook wel unaniem
overtuigd, wat bij de recente besprekingen omtrent invoer van boomzaden
uit Nederland in Duitsland ook weer duidelijk uitkwam.
C. Het betrekken van zaadgoed van exotische houtsoorten.
Over dit onderwerp was door mij een memorandum ingediend, dat ik
op dit congres heb verdedigd en toegelicht. Verschillende Amerikaanse
boomsoorten zijn van grotere of kleinere betekenis voor de Europese bosbouw. Als zeer belangrijk moeten in dit opzicht worden genoemd douglas,
sitka, hemlock, Thuja, Chamaecyparis, enkeje Abiessoorten, mogelijk ook
Pinus resinosa (red pine) en contorta {de „shore form" voor de duinbebossing). Verder van de loofhoutsoorten Am. eik, Am. es, tulpenboom,
robinia-selecties.
Bijna alle Marshalllanden hebben in de laatste jaren missies naar Amerika gezonden ter bestudering van de herkomstgebieden. Ieder land —
ook Nederland — weet eigenlijk precies uit welk gedeelte van het natuurlijk verspreidingsgebied van iedere houtsoort hij de ecologisch meest conforme gebieden kan vinden voor eigen zaadvoorziening. Deze zijn voor
ieder land, voor een continentaal tegenover maritiem klimaat, voor vlakke
landen tegenover gebergten, uiteraard zeer verschillend.
W i j weten dus allemaal van waar wij de zaden van iedere houtsoort
moeten betrekken, maar in het democratische Amerika bestaat generlei
controle op het oogsten en wij zijn dus volkomen afhankelijk van wat het
de handelaar belieft ons te zenden. Hoe betrouwbaar deze firma's ook
mogen zijn, dit is absoluut onvoldoende. Hier bestaat nu een uitstekende
aanleiding voor een directe „practical approach" op het in Amerika door
de verschillende missies verrichte werk, hetgeen door mij als volgt is voor-;
gesteld en ook als aanbeveling met algemene stemmen is aangenomen:
Er wordt door de O.E.E.C. in Amerika een deskundig bosbouwingenieur aangesteld, die — voorlopig te beginnen in het douglasgebied van
Washington, Oregon en Brits Columbia (douglas, Ssitka, Tsuga heterophylla, Thuja plicata, Abies grandis en amabilis, Pinus contorta) — in
nauwe samenwerking met de Am. Forest Research Service het verzamelen, bewaren, eesten en verzenden van deze zaden controleert en deze zaden van de nodige plombes voorziet als certificaat van herkomst. Dus hetzelfde werk als de N.A.K.B. hier te lande doet met onze selectie-naaldhoutopstanden. Verder moet deze houtvester in perioden, dat geen zaad
wordt verzameld, al zijn tijd besteden aan het selecteren van opstanden
en bomen binnen de voor ieder land uitgezochte, ecologisch meest bruikbare gebieden voor zaadwinning. Op deze wijze kan op den duur ieder
land niet alleen garantie krijgen omtrent geografische herkomst doch bovendien — wat nog veel belangrijker is — binnen deze geografische herkomst gaan selecteren.
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Deze houtvester zal, gedurende het seizoen, dat de kegels en zaden
worden geoogst, niet alleen alles kunnen overzien, Hij^ zal dan verschillende tijdelijke assistenten moeten hebben, mogelijk te recruteren uit de
bosbouwstudenten o£ in samenwerking met de Amerikaanse Bosdienst.
Er wordt een permanent Comité gevormd, met één lid uit ieder deelnemend land, die deze houtvester zal aanwijzen, hem de nodige instructies
zal geven en onder welks supervisie hij zal moeten werken. Behalve de
importerende landen zal ook Amerika (Leo Isaac) in dit comité zitting
moeten hebben.
De kosten zullen moeten terugkomen uit een evenredige toeslag per in
te voeren kilo zaad. Teneinde werkkapitaal te hebben, wordt aan de
O.E.E.C, een bedrag aangevraagd van 15.000 dollars.
^ W o r d t dit bedrag toegestaan, dan zal reeds in 1954 met deze controle
kunnen worden begonnen. Daardoor zal ongetwijfeld een zeer belangrijke
stap zijn gedaan om de resultaten van wat wij in Amerika hebben uitgezocht ook daadwerkelijk te effectueren, een „practical approach" bij uitnemendheid !
W a n t wij zijn allen overtuigd van hoe doorslaggevende betekenis de
kwestie van de juiste zaadherkomst is, voor het welslagen van het gebruik
van exotische houtsoorten.
D. Internationale uitwisseling van ervaringen opgedaan met het gebruik
van exotische houtsoorten.
Reeds gedurende vele tientallen jaren, vaak gedurende eeuwen, zijn er
in de verschillende landen van Europa op grotere of kleinere schaal exotische houtsoorten aangeplant, waarvan sommigen soms een verbluffende
groei vertonen, doch van wier bestaan men in eigen land, laat staan in
andere landen, in brede kring niets afweet. Het is niet de bedoeling deze
opstanden grondig te gaan bestuderen met aanwasbepaling, opbrengstcijfers enz., daar dit een taak is welke meer op de weg ligt van de nationale bosbouwproef stations.
Het zou echter wel van bijzonder grote betekenis zijn, indien het voorkomen van deze opstanden meer algemeen bekend werd, omdat daardoor
internationaal het nemen van meer proeven met deze soorten, sterk zou
worden gestimuleerd. Daarom heeft dit congres voorgesteld, dat vanwege
de I.U.F.R.O. (International Union of Forest Research Organisations)
een comité wordt ingesteld met uit ieder land één vertegenwoordiger.
Dit zou dan in de verschillende groeigebieden achtereenvolgens de voornaamste in Europa voorkomende exotische houtsoorten dienen te bestuderen en uitsluitend naar oculaire waarnemingen jaarlijks een brochure
over een bepaalde exotische houtsoort of bepaalde exotische houtsoorten
uit een bepaald groeigebied, samen te stellen, betreffende groei, groeiplaatseisen, ziekten en beschadigingen, geschiktheid voor natuurlijke verjonging, techniek van zaadwinning, kwekerijbehandelng, opstanden die
geschikt zijn voor zaadwinning enz.
Deze brochures moeten in een grote oplage nog in hetzelfde jaar worden gedrukt en tegen lage prijs op zo groot mogelijke schaal worden verspreid en voor de praktijk toegankelijk worden gemaakt.
Het congres verzoekt de European Productivity Agency (E.P.A.) van
de O.E.E.C. te Parijs, aan de proefstations hiervoor geld beschikbaar te
stellen, dat echter uitsluitend voor dit doel mag worden gebruikt, en ver-
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der om de kosten van drukken en verspreiden der brochures voor zijn
rekening te nemen.
E. De houtproductie en de houtteeït buiten het bos, dus de weg-, erf- en
randbeplantingen.
, ;
Het spreekt wel van zelf, dat dit punt, dat voor alle landen van steeds
groter betekenis wordt en dat vooral door de sterk toenemende populierenverbouw — de houtsoort bij uitnemendheid voor houtcultuur buiten
het bos — bijzonder actueel is geworden, ook op het programma van dit
congres zou verschijnen.
Ik behoef hier niet te betogen van hoe grote betekenis juist dit vraagstuk ook voor ons land is, waar thans reeds ongeveer 20% van de jaarlijkse houtproductie uit beplantingen buiten het eigenlijke bos komt. Dit
is een percentage, dat alleen al bij een doelbewuste uitbreiding van de.
populierencultuur gemakkelijk kan worden verdubbeld, zonder de oppervlakte van bouw- en, graslanden aan te tasten, ja zelfs bij een doelmatig,
gebruik en indeling, de opbrengsten hiervan kan verhogen. Het is een
van de punten van het werkprogramma van het Instituut voor bosbouwkundig Onderzoek te Wageningen, waarvoor thans een speciale amb-v
tenaar is aangesteld. Het is anderzijds ook een van de belangrijkste studieobjecten van de Internationale Populieren Commissie en van haar nationale vertakkingen. Terecht wordt dan ook in de aanbeveling van .het
Congres over dit punt gezegd: „Teneinde een nuttig gebruik te kunnen
maken van alle mogelijkheden die in'dit opzicht bestaan, is uitbreiding van
onderzoek dringend noodzakelijk, alsmede, hierop "gebaseerd, het instellen
van een deskundige Raad van Advies voor alle grondeigenaars."
In verband hiermede heeft het Congres aan'de O.E.E.C. verzocht een
werkgroep in te stellen, bestaande uit experts, die, met in acht neming
van wat op dit gebied internationaal reeds is gedaan en onder inschakeling van betreffende organisaties (hierbij werd o.a. gedacht aan het werk
van de Internationale Populieren Commissie, welke in deze werkgroep
zeker een actief aandeel zal moeten hebben) de volgende vragen zal moeten beantwoorden.: .
a. W o r d t de instelling van een Internationaal Instituut ter bestudering
van de houtteelt buiten het bos nodig geoordeeld. '
b. Welke rechtsvorm en welke Statuten worden voor dit Instituut voorgesteld.,
.
. "
c. Hoe moet de taakomschrijving voor dit Instituut luiden,
, •
d. Uit welke leden en van welke organisaties moet het Instituut zijn samengesteld.
.• v
*
e. Hoe moet dit Instituut worden gefinancierd.
.- *
Het is zeer te wensen, dat deze werkgroep spoedig in staat wordt gesteld om zijn rapport uit te brengen, omdat het hier een kwestie betreft die
zeer dringend is en van bijzondere betekenis kan worden, in het bijzonder
ook voor ons land. Hier liggen ook voor Nederland nog schier onbeperkte
mogelijkheden, waarvan men het slechts -kan betreuren, dat zij in een
land, waar meer dan 85% van 4iet jaarlijks benodigde hout van elders
moet worden ingevoerd, zolang zijn verwaarloosd. W a a r men>zich iedere
dag kan verbazen over de renéelozè hakhoutwallen, het niets opbrengende
struikhout van knotwilg, sleedoorn, meidoorn of>«anderszins en de uitgestrekte kale, aan -de wind, blootgestelde vlakten, waarop een rendabele
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houtproducerende beplanting tevens van zo bijzondere grote waarde zou
kunnen worden voor de ecologie en voor de opbrengsten van de daardoor
beschutte bouw- en graslanden.
F. Het gebruik van meststoffen in de bosbouw.
Ook dit onderwerp is van betekenis, in het bijzonder ook weer voor de
houtteelt buiten het bos, omdat uit de tot nu toe op dit gebied genomen
proeven vaak ten duidelijkste is gebleken, dat hierdoor niet alleen de chemische toestanden voor onze bosbomen gunstiger worden, doch vooral
ook de physische nog vaker aanzienlijk worden verbeterd en een snelle
sanering van gedegenereerde bosgronden mogelijk is. In dit verband moet
vooral worden gedacht aan de kalkbemesting en kan worden gewezen op
het zeer lezenswaardige boekje van Wittich: „Der heutige Stand unseres
Wissens vom Humus und neue W e g e zur Lösung der Rohhumusprobleme
im Walde", 1952.
Het is echter zeer moeilijk een goede documentatie over deze kwestie
te verkrijgen, enerzijds omdat het hier gaat over een zeer gecompliceerde
materie met veel wisselwerking, terwijl vroeger opgezette proefvelden
vaak onvoldoende rekening hielden met allerlei neveninvloeden van bodem
of anderszins. Hierbij komt nog, dat publicaties vanwege vertegenwoordigers van de kunstmestindustrie, hoe goed en onpartijdig mogelijk ook
opgezet en gepubliceerd, toch niet die zekerheid geven welke men hiervan zou wensen en steeds ruimte laten voor het vermoeden, dat hier de
propaganda voor de te gebruiken meststof, mede zijn invloed doet gelden.
In verband hiermede heeft het Congres de regeringen der O.E.E.C.landen verzocht, voorlopig alleen op nationale basis een Commissie samen
te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van Staats- en Particuliere
bossen, van de wetenschap en van de kunstmestindustrie, die de volgende
opdracht krijgt uit te werken:
a. Intensivering van en het geven van leiding aan het onderzoek op dit
gebied.
b. Doelmatige en snelle publicatie van de bereikte resultaten voor de
brede praktijk.
Verder is er op aangedrongen, dat deze nationale werkgroepen hun
ervaringen regelmatig internationaal uitwisselen en de proeven in nauwe
onderlinge samenwerking opzetten.
G. Als laatste punt is nog besproken de kwestie van de bosbrandbestrijding, in het bijzonder voor boscomplexen welke zijn gelegen op de grenzen van twee landen. Dit punt is verdedigd door rar Halbertsma, secretaris van de Ver. van Boseigenaren in Nederland, die enkele maatregelen
aangaf, waardoor optredende moeilijkheden op deze grensgebieden kunnen worden voorkomen. Uiteraard is het van grote betekenis, indien hier
de te volgen werkwijze vooraf internationaal is geregeld, zodat bij het optreden van branden een onbelemmerde overgang der landsgrenzen voor
de blussersploegen is verzekerd.
Zoals uit het voorgaande voldoende moge blijken, zijn in deze eerste
Sectie inderdaad zeer practische onderwerpen, die onmiddellijk ter hand
kunnen worden genomen, besproken. Bovendien onderwerpen welke stuk
voor stuk van grote betekenis zijn en er belangrijk toe kunnen bijdragen
om de productiviteit der bossen op korte termijn te verhogen.
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Over wat in de algemene sectie werd besproken wil ik hier niet verder
ingaan, omdat over dit gedeelte ongetwijfeld door andere Nederlandse
deelnemers nader zal worden gerapporteerd. Toch zou ik nog even in dit
verslag de aandacht willen vestigen op één algemene voordracht, die van
de heer Dubois (België), over ,,Les relations humaines au sein de 1'enterprise", welke er in het bijzonder op wijst van hoe grote betekenis een
goede verstandhouding en een geïnteresseerde samenwerking tussen werkgevers en werknemers is. ,,If our technical equipment is our daity bread,
then the spirit of the workers is the yeast that leavens that bread. Lest
us stop being negative. Les us learn from the Americans and be- constructive. Let us do more for our workers, than they have succeeded in doing
for themselves by strenuous trade union action". .
Alhoewel mag worden geconstateerd, dat voor wat betreft de onderlinge verhoudingen van werkgevers tot werknemers, deze in het bosbedrijf over het algemeen niet ongunstig zijn, zo wil het mij toch voorkomen,
dat wij juist op dit gebied van de Amerikanen over het algemeen nog wel
wat kunnen leren. Ongetwijfeld is een verhouding, waarbij de werknemer
zich één voelt met zijn bedrijf en dit eigenlijk ziet als zijn eigen bedrijf,
het krachtigste middel tot verhoging der productiviteit, waarvan ook de
werknemer zelf moet en kan profiteren en waardoor zijn vreugde in de
arbeid wordt verhoogd. Ook dit laatste is van onschatbare betekenis.
Wanneer geen congresvergaderingen werden gehouden, waren in de
namiddaguren enkele excursies georganiseerd, zowel voor houthandel en
houtindustrie als voor de bosbouwers. W i j bezochten :
a. Het arboretum van de Landbouwschool te Hohenheim.
b. Het Forstamt Metzingen waar Oberforstmeister Rupf waardevolle inlichtingen verstrekte eri in het bijzonder de aandacht vestigde op de
groei van de douglas in dit gebied, welke hierbij menging met fijnspar
(de 3e plant in iedere 5e rij een douglas), in groei de fijnspar verre
overtrof en bovendien de bodem in veel betere toestand hield.
c. Het Bosbouwproefstation te Stuttgart-Weilimdorf.
d. Zaadeest te Nagold.
e. Een interessante demonstratie van het vellen en verwerken en vervoef
ren van hout in een gebied waar in Juli 1953 een geweldige orkaan
rond 60,000 m 3 hout had geworpen in het Forstamt Kapfenburg,
f. De moderne, keurig ingerichte bosarbeidersschool te Itzelberg.
N a afloop van ; het Congres werd op Zaterdag 12 September nog een
excursie georganiseerd naar de bossen bij Freudenstadt en Villingen en
naar die van Prins Fürstenberg te Donaueschingen.

