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Een der middelen om te komen tot een verhoging van de productie
en van de productiviteit in de bosbouw is een goede voorlichting aan de
boseigenaren. Om deze reden staat de bosbouwvoorlichting ook in ons
land in het teken van de belangstelling. Z o heeft de Hoofdafdeling
Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw zelfs een Adviescommissie
in het leven geroepen, die een rapport zal uitbrengen over hetgeen aan
bosbouwvoorlichting in ons land wordt gedaan en die voorstellen zal
doen tot mogelijke verbetering ervan. Uiteraard is het van belang hierbij
ook kennis te nemen van wat op dit gebied in het buitenland geschiedt.
V a n de drie Nederlandse bosbouwers, die deelnamen aan de Studiereis
door de Ver. Staten', die dit jaar onder bescherming van de M . S . A . plaats
vond, waren 2 lid van vorengenoemde Commissie. Het is dus begrijpelijk,
dat, al viel op deze reis de nadruk op de bosexploitatie, ook aan de bosbouwvoorlichting zo veel mogelijk aandacht werd besteed.
In Europa bestaan grote verschillen ten aanzien van de voorlichting.,
als gevolg van de zeer uiteenlopende toestanden in de onderscheidene
landen. Z o troffen wij ook in Amerika omstandigheden aan, die geheel
anders zijn dan in ons land en het spreekt, dat zich dit ook weerspiegelde
in de ontwikkeling van de bosbouwvoorlichting. Het zou dus volkomen
verkeerd zijn het daar geziene zonder meer als bruikbaar voor ons land
te gaan aanbevelen. Maar, ofschoon wij geen diepgaande studie van de
voorlichting konden maken en ook het voorlichtingswerk zelf niet in de
praktijk hebben kunnen meemaken, meen ik toch, dat er in de in Amerika
gevolgde methoden, zeer waardevolle elementen ook voor ons land aanwezig zijn en het alleszins de moeite waard is hiervan kennis te nemen.
Ter inleiding dan eerst enige gegevens over de verhoudingen op bosbouwgebied in de Ver. Staten (zie hierover ook de recente artikelen van
Prof. Houtzagers in het Tijdschrift van de Ned. Heidemij).
V a n alle bosgronden in de V . S . is slechts % »commercial", d.w.z.
voor de houtproductie van betekenis. V a n deze „commercial forests" is
34 in handen van de Overheid en % in particulier bezit. Maar, en dit
is zeer belangrijk, dit particuliere bezit bestaat voor 75% uit klein bosbezit, in handen van wel 4 millioen eigenaren, ieder met een bosoppervlakte van gemiddeld 25 h a !
Dit kleinbosbezit treft men over geheel Amerika aan, hoewel het percentage kleine eigenaren in de verschillende Staten uiteenloopt. Z o is
in Michigan slechts 20% van de bosoppervlakte in particulier bezit. Hier
hebben de Federale Regering en de Staat Michigan enorme oppervlakten
van de oorspronkelijke bosgronden (door particulieren ontgonnen tot
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Naar aanleiding van de voordracht gehouden op de Wetenschappelijke bijeenkomst van de Ned. Bosb. Ver. op 19 September 1953 te Wageningen.
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bouwland, maar weer verlaten) teruggekocht. Toch vindt men 'in Michigan nog 156.000 boseigenaren met een bosbezit van gemiddeld nog geen
10 ha, samen uitmakende V 3 deel van het particuliere bosbezit. D e rest
is in handen van de papierfabrieken en zagerijen. In de zuidelijke Staten,
zo. uiterst belangrijk voor de houtproductie, is de toestand veel ongunstiger. Hier is 90% van de bosopperylakte particulier bezit en meest
kleinbezit. V a n de ,,commercial forests" is 2/g in handen van 1,5 millioen
eigenaren (gemiddeld bezit rond 30 ha).
In de Ver. Staten overheerst dus wel zeer sterk het kleinbosbezit, hetgeen uit bosbouwkundig oogpunt bekeken, als een ongunstige toestand
üioet worden beschouwd. D e kleine bezitters zijn voornamelijk boeren.
V a n de totale oppervlakte bos in de V . S . hebben 3.2 millioen boeren
Vs deel in eigendom of wel een oppervlakte van niet minder dan 55 millioen ha (gemiddeld per boerderij dus rond 17 h a ) ; Het is duidelijk, dat
het voor de houtproductie van het grootste belang is, dat deze boeren
hun bossen behoorlijk exploiteren. Ook voor velen van hen zelf is dit
gewenst, omdat in vele gevallen het bos hun voornaamste bron van inkomsten betekent. M a a r de praktijk wijst helaas uit, dat het met de exploitatie van deze „farm-forests" slecht gesteld is. In 75% van de gevallen is de behandeling zelfs zeer slecht en bij nauwelijks 4% voldoet d e '
exploitatie aan redelijke eisen!
N a hetgeen wij op onze reis door het Oosten van de Ver. Staten (van
de Canadese grens tot aan de Mexicaanse Golf) hebben gezien van het
particuliere bos, kan ik mij voorstellen, dat dit cijfer van 4% juist is. Men
heeft ons op onze tocht voornamelijk gebracht naar de „National
Forests" en de ,,State Forests". V a n de particuliere bossen hebben wij
mooie, goed geëxploiteerde bossen gezien, maar deze waren in hoofdzaak eigendom van grote, houtverwerkende industrieën, Maar wat we
daarnaast telkens weer min of meer terloops, zagen van het particuliere
kleinbosbezit was al heel weinig fraai. Meestal betrof het zogenaamde
,,'poor cut", hetgeen betekent, dat al het waardevolle hout was uitgekapt,
zonder dat rekening werd gehouden met de toekomstige houtproductie.
Het lag dus voor de hand, dat in de eerste plaats aandacht moest worden besteed aan het kleinbosbezit en in het bijzonder aan het boeren bosbezit, wilde men komen tot de in de Ver. Staten zo noodzakelijke verhoging van de houtproductie en van de productiviteit van hét bos: Gezien
het algemeen belang dat hiermede was gemoeid, begrepen de Federale
Regering en de Staten, dat hier een gemeenschappelijke taak voor hen
gereed lag. Een gelijksoortige taak als bijvoorbeeld de bestrijding van
bosbranden, waarmede zulke grote successen werden behaald.
Er groeit nu het besef, dat de Overheid de bosbezitters meer belangstelling moet bijbrengen voor hun bossen en hen de nodige kennis moet
verschaffen inzake aanleg, onderhoud en exploitatie- Verder gaat men
hen zelfs hulp verlenen bij de dunning, de velling, het opmeten en de
verkoop van hout. Om de aanleg van bos aantrekkelijk te maken, levert
men hen plantsoen tegen verminderde prijzen. Het streven is er hierbij
op gericht, dat de boseigenaren geheel vrijwillig, uit eigenbelang, de nodige maatregelen treffen, zonder daartoe te worden gedwongen door
wettelijke voorschriften, zoals we die in andere landen wel kennen.
Maar niet alleen de Overheid zag het belang in van een betere op
duurzaamheid gerichte bosexploitatie. D e houtindustrie, die zelf het voor-
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beeld gaf in eigen ..bossen, zag ook de noodzaak ervan voor het kleinbosbezit, wilde niet de basis voor hun eigen bedrijf verloren gaan. Immers voor een groot deel zijn deze fabrieken aangewezen op hout van de
kleine bosbezitters. Deze kleine leveranciers kunnen nu van het wetenschappelijk opgeleide bostechnisch personeel van de houtverwerkende
industrie, „industrial foresters", eveneens kosteloos de nodige bosbouwvoorlichting krijgen, waarbij beider belangen worden gediend.
Met de „Tree-farm movement", een beweging waarin industrie en
overheid samenwerken ter stimulering van een betere bosexploitatie, zijn
we jammer genoeg niet in contact geweest. Toch is Michigan de 4e
Staat wat betreft het aantal leden (285) en 12e ten aanzien van de oppervlakte bos, met „Tree-farm"-certificaat (275.000 ha).
Voor de wijze waarop de bosbouwvoorliching van Overheidswege
plaats vindt, geef ik hieronder als voorbeeld in grote lijnen weer de regeling in de Staat Michigan. De „State Forest Service" van Michigan
heeft in samenwerking met de „ U . S . Forest Service" een „Private
Forestry Coöperation Program" opgesteld. D e uitvoeringi hiervan wordt
verzorgd door de Staat Michigan, terwijl de Federale Regering in de
kosten bijdraagt. Dit „program" bestaat uit:
a. Propaganda en algemene voorlichting („Extention"). Dit gedeelte
wordt verzorgd door 3 „Extention foresters", verbonden aan het „Michigan State College". Zij werken ten nauwste samen met de 67
„County agents" (landbouwconsulenten).
b. Technische voorlichting en technische hulp. Deze voorlichting wordt
incidenteel aan bepaalde boseigenaren verleend door de 29 „State
district foresters". Hiervan zijn 7 houtvesters geheel voor het voorlichtingswerk ingeschakeld; de overigen hebben in hun ressort ook
nog een oppervlakte Staatsbos onder hun beheer.
Opvallend is het grote aandeel, dat de landbouwconsulent heeft bij de
bosbouwvoorlichting en de goede samenwerking tussen consulenten,
„extention foresters" en „district foresters". In Amerika ziet de landbouw veel meer dan bij ons, het grote belang in van het bos en het houtgewas voor het landbouwbedrijf. De consulent is er daarom steeds op uit
de farmers er toe te brengen meer bos aan te leggen en het bestaande bos
te verbeteren. Men kent daar ook niet die spanning tussen landbouw en
bosbouw ten aanzien van de beschikbare grond. Ondanks de verdubbeling van de bevolking in de laatste 50 jaren, is het landbouwareaal in de
Ver. Staten niet toegenomen. Landhonger, zoals in Nederland, met duizende jonge boeren, die geen plaats kunnen vinden, kent men er niet. Er
is een steeds voortgaande vlucht van het platteland naar de stad. Verhoging van de productie heeft men niet gevonden door uitbreiding van de
ontginning, maar vooral door verbetering van het bestaande bedrijf.
Om de boeren beter „forest-minded" te maken, organiseren de „County-agents" geregeld bijeenkomsten van boeren, w a a j voordrachten over
de bosbouw worden gehouden, met demonstraties, excursies enz,, waaraan ook de „extention foresters" of „district foresters" meewerken.
Daarnaast werkt de „Extention"-afdeling met een uitgebreide collectie
vlugschriften en boekjes (ter aanvulling van de uitgebreide collectie van
de „ U . S . Forest Service" te Washington) en bewerkt zij de grote massa
via krant, radio en televisie.
De voornaamste onderdelen van het „program" zijn:
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1. Herbebossing van woeste gronden (meest verlaten bouwland).. Hiervoor kan men uit de Staats- en Federale kwekerijen goedkope 1 jarige •
zaailingen krijgen. D e 3 Staatskwekerijen produceren 30 millioen zaailingen per jaar, waarvan veel aan de particulieren worden verkocht.
Niettemin hebben deze zelf nog met 1600 deelnemers een kwekerij op
coöperatieve grondslag gesticht: de „Soilconservations District Nur. sery". Hieruit ontvangen 1500 boeren-leden het plantsoen voor de
aanleg van bos. Zij volgen vooraf een cursus van 5 lessen over bosbouw, waarbij tevens een „bouwplan" voor hun landbouwbedrijf wordt
opgesteld en aangegeven welke gronden voor bebossing in aanmerking komen.
2. Het kweken van kerstbomen. Hiervan wordt door de „Extention Service" bijzonder veel propaganda gemaakt. D e kerstboom cultuur is
zeer voordelig en vele boeren leggen zich hierop toe, hetgeen tevens
voor velen gunstig kan werken als aanloop tot de aanleg van blijvend
•bos.
3. Aanleg van windsingels ter verhoging van de productie van landbouwgewassen en van windkeringen ter beschutting van de boerderij. Hierover werd veel voorlichtingsmateriaal verspreid ten einde tot een
goede samenstelling van de singels te komen.
4. Sugar-bush management. D e winning van „Naple-syrop", voornamelijk uit Acer saccharum, kan een goede nevenopbrengst geven (ongeveer $ 1,70 per jaar per boom),
5. De aanleg en. verpleging van het boerenbos.
6. Het opmeten en verkopen van hout.
7. Het gebruik van eigen hout op de boerderij en het verduurzamen
ervan.
8. Het „forest-minded" maken van de jeugd. Hiervoor wordt veel tijd
gegeven op de-scholen en bij de jeugd-clubs. Z o leert men de jeugd
zaaibedden aanleggen en verzorgen en vaak worden schoolbossen van
het gekweekte plantsoen aangelegd. In Michigan heeft men thans 642
„school-forests" met een oppervlakte van 28.000 ha. Daarnaast wijdt
men veel aandacht aan de leerkrachten. Deze worden in „trainingschools" met de bosbouw en samenhangende problemen vertrouwd gemaakt, hetgeen uiteraard van enorm nut is.
Aan de bosbouwvoorlichting werken ook in hoge mate mede de bosbouwproefstations. Zij geven veel publicaties uit, maar ook hun demonstratie-proefterreinen zijn vaak zeer intensief. Opvallend goed waren de
aanwijzingen bij de proefvelden op permanente borden, duidelijk leesbaar
en begrijpelijk voor het belangstellende publiek.
D e opgezette proeven zijn vaak geheel op de praktijk afgestemd. Z o
bijvoorbeeld bij het „Crosset Experimental Forest" in Arkansas. Sedert
1937 had men daar 2 boerenbosjes (ieder 16 ha groot); waarvan het
ene geheel was leeggekapt („poor cut") en het andere als behoorlijk bos
kon worden aangemerkt, zo goed mogelijk verpleegd. Het aardige daarbij was nu, dat men ieder jaar het gekapte hout langs de weg opstapelde
ter demonstratie, dat men bij goede behandeling regelmatig terugkerende opbrengsten kan krijgen en zijn bos verbeteren. Dit laatste was ook
zeer overtuigend. In het aanvankelijk slechte bos was reeds een jonge
natuurlijke generatie van P. taeda opgekweekt zonder extra kosten. Het
betere bos was nog verder verbeterd; de opbrengsten waren hier gun-
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stiger dan die bij de gebruikelijke landbouwcultures op dit soort gronden.
D e technische voorlichting is niet in elke Staat zo geregeld als in
Michigan en is niet overal zo intensief, maar in de meeste Staten kent
men thans de „service forester" (ook wel „farm-forester" „projectforester" of „district-forester" genoemd). Deze „service forester" is een
S taatshoutvester, die speciaal is belast met het geven van technische voorlichting aan kleine bosbezitters (vroeger alleen aan boeren, vandaar de
naam „farm-forester"), kleine bosproducten verwerkende industriën
(terpentijn en hars), zagerijtjes, enz. Deze „service foresters" maken op
verzoek kosteloos eenvoudige werk- en bedrijfsplannen op, tekenen de
dunning, meten het te vellen hout, regelen zelfs de verkoop ervan en
adviseren over eventuele aanplant, verjonging enz.
In 38 Staten vindt men reeds 270 van dergelijke Staatshoutvesters. In
hun salaris draagt de Federale Regering voor maximaal 50% bij, evenals dit voor de „Extention foresters" het. geval is. Het aantal is echter
nog veel te gering. Als het goed was zouden er minstens 2000 moeten
zijn, hetgeen, gezien de uitgestrektheid van het kleinbosbezit niet te verwonderen valt. Het succes van hun werk wordt sterk bevorderd door
hun onafhankelijke positie, waardoor zij vrij staan tegenover de houtkopers, wat vooral in Amerika zeer belangrijk is. Er worden dan ook aan
deze wetenschappelijk opgeleide „service-foresters" hoge eisen gesteld
wat tact en kennis betreft. Om de 2 jaar ondergaan ze een speciale training gedurende enige weken in een „trainings-school".
Niet iedereen kan zich van hun hulp verzekeren Zij moeten zich
namelijk beperken tot de kleine boseigenaren, waarvan er in 1952 28.000
waren, met een oppervlakte van 625.000 ha ! Is het object groter dan
400 ha, dan verwijzen zij de eigenaar naar de „consulting forester", dat
is de houtvester, die als adviseur, in vrij beroep, kan worden geraadpleegd tegen vergoeding. In de Ver. Staten zijn reeds ongeveer 350 van
dergelijke „consulting foresters".
De reeds hiervoor genoemde „industrial foresters", ook wel „conservation foresters" genoemd waarvan er thans reeds een 400 werkzaam
zijn, dragen ook in hoge mate bij tot verbetering van de toestanden in het
particuliere bosbedrijf.
In het voorgaande kon ik vanzelfsprekend geen volledig beeld geven
van de bosbouwvoorlichting in de Ver. Staten. Maar het zal toch wel
duidelijk zijn geworden, dat de bosbezitter en zeker ook de kleine boseigenaar alle voorlichting en technische hulp kan krijgen die hij nodig
heeft. Het is alleen maar jammer, dat er toch nog veel te weinig gebruik
van wordt gemaakt.
Dat er desondanks reeds opmerkelijke successen konden worden geboekt, zich uitend in grotere aanplant (200.000 ha per jaar) en betere
bedrijfsvoering, hetgeen gestimuleerd wordt door de sterke vermindering van het bosbrandgevaar, dan is dit vooral te danken aan de goede
samenwerking van alle overheids- en particuliere instanties, die het belang inzien van de instandhouding en verbeterng van het bos.
Als er iets is, dat in dit voorlichtingswerk indruk op ons heeft gemaakt,'dan is het wel de voortreffelijke „cooperation" en het „teamwork".

