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„Still going strong!" Inderdaad, zo gaat het omvangrijke werk, verbonden
aan de 2e Nederlandse bosstatistiek, die door het Staatsbosbeheer en het
Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gemaakt.
Onlangs is het 4e deel verschenen, dat het Zuidelijk bosgebied behandelt.
De Nederlandse bosstatistiek, deel 4: het Zuidelijk bosgebied, 1958—1961,
Uitgave W. de Haan N.V. te Zeist (ƒ 4,75).
Hiermede zijn dan nu sedert 1952 de 4 belangrijkste van de in totaal 8
bosgebieden gereed gekomen, omvattende ongeveer 70% van de bosoppervlakte in Nederland. Er resten thans nog slechts de gebieden „Zuidelijk
Limburg", het „Oostelijk bosgebied", het „Kustgebied" en het „Restgebied".
En als we weten, dat „Zuidelijk Limburg" nog dit jaar en het „Oostelijk
bosgebied" in 1964 zullen worden gepubliceerd, dan mogen we — gezien het
tempo waarin het werk vordert — aannemen, dat wellicht in 1965 de bosstatistiek voor ons gehele land gereed zal komen.
Het is m.i. nog niet genoeg bekend, welke nuttige gegevens deze bosstatistiek voor wetenschap en praktijk kan verschaffen.
Het zijn niet alleen de resultaten vervat in deze publicatie die beschikbaar
voor gemeenten, planologen, boseigenaren en andere geïnteresseerden, maar
ook de niet gepubliceerde basis-gegevens kunnen worden verstrekt. Zo kan
een boseigenaar voor zijn gehele bosbezit tegen een geringe vergoeding, de
detail-gegevens krijgen, betrekking hebbend op houtmassa, aanwas, grondgesteldheid e.d. van zijn bospercelen. Alle dus gegevens, nodig voor een
enigermate rationele bedrijfsvoering. Men kan zich hiervoor wenden tot de
directeur van het Staatsbosbeheer.
Het Zuidelijk bosgebied omvat bijna de gehele provincie Noordbrabant,
Noordelijk- en Midden-Limburg en het Rijk van Nijmegen, in totaal 161
gemeenten.
Een van de belangrijkste vragen is: hoe staat het met de oppervlakte bos
en woeste grond in dit gebied. Hierop geeft de statistiek het volgende antwoord. De totale bosoppervlakte in het Zuidelijk bosgebied bedraagt 83.273
ha en de oppervlakte woeste grond 24.730 ha (dit is resp. 14,3% en 4,2%
van de totale oppervlakte).
Het is interessant hier de gegevens van de l e Nederlandse bosstatistiek
(1942) eens naast te leggen. We zien dan, dat in dit Zuidelijk bosgebied in de
laatste 20 jaar de bosoppervlakte met 2.170 ha is toegenomen. De oppervlakte woeste grond is echter met 22.600 ha, dit is met ongeveer de helft(!)
verminderd. Zonderen wc de ruim 8.300 ha verloren gegane veen- en
moerasgebieden uit (hoeveel wetenschappelijk waardevolle terreinen zijn
hierbij?), dan zien we in deze naoorlogse periode alleen al een achteruitgang
in de oppervlakte heide- en zandverstuiving van ruim 14.000 ha! De grote
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ongerustheid ten aanzien van de steeds doorgaande afbraak van het recreatiepotentieel in de zuidelijke provincies wordt door deze exacte cijfers volledig
gerechtvaardigd.
Men zal wellicht opmerken, dat de voor recreatie beschikbare bosoppervlakte dan toch maar eerder groter dan kleiner is geworden. Dit is echter
maar schijn. De werkelijkheid is, dat zeer veel boscomplexen o.a. door de
steeds voortgaande eigendomsversnippering, bebouwing met zomerhuisjes en
de hiermede gepaard gaande afsluiting voor het publiek, voor de algemene
recreatie verloren zijn gegaan. Dit is een proces dat nog steeds doorgaat.
Daarbij komt, dat vele gemeentebesturen menen dat zij hun „villa-wijk" moeten projecteren in het bestaande bos inplaats van daarbuiten. (Deze kwaal
is niet tot het zuiden van ons land beperkt. Een recent voorbeeld is Emmen,
dat nota bene 50 ha van de fraaie Emmerdennen aan huizenbouw wil ópofferen). Stichtingen en andere instellingen hebben nog altijd een bijzondere
voorliefde om zich neer'te laten in de-ons resterende gave bosgebieden en ze
daarna af te sluiten voor bezoekers. Daarom geeft de bosstatistiek ten aanzien van de voor recreatie beschikbare gebieden een geflatteerd beeld.
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant bleken van de alarmerende toestand t.a.v. het behoud van de bossen en woeste gronden voor de recreatie
doordrongen te zijn, getuige het „Streekplan voor natuurschoon en recreatie",
dat op 22 april 1963 door de Staten van deze provincie is aanvaard.
Wie dus nog mocht twijfelen of deze stap tot een krachtiger planologisch
beleid in Noordbrabant nodig was, zal door de bestudering van de 4e aflevering van de Bosstatistiek zeker worden overtuigd.
De bosstatistiek geeft ook een goede indruk van de veel grotere versnippering naar eigendom en grootte der aaneengesloten boscomplexen in dit
Zuidelijk bosgebied dan bijvoorbeeld op de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug
,
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lk wees in het voorgaande in het bijzonder op de grote waarde van deze
bosstatistiek voor het planologisch beleid ten behoeve van het natuurschoon
en de recreatie.
. . . . . .
Maar ook voor een goed beleid in de bosbouw, zowel nationaal als internationaal, is ze een onontbeerlijke grondslag.
In de beide eerste hoofdstukken worden de resultaten van de opneming in
grote lijnen besproken, die dan nader in detail worden toegelicht aan de hand
van 6 staten, 21 tabellen, 2 grafieken en een kaart van het Zuidelijk bosgebied, waarop naast de gemeentegrenzen de boscomplexen en woeste gronden •
in kleuren zijn aangeduid. Al met al een mooi stuk werk, waarvoor het buitenland, in verband met opzet en methodiek van de opneming, bijzondere
belangstelling bleek te hebben. En m.i. terecht!

