DERDE ZITTING VAN DE EUROPESE COMMISSiE VOOR
BOSBOUW EN BOSPRODUCTEN
door

Ir F. W. MALseH.

Van 28 Augustus tot 2 September jl. heeft de Europese Commissie
voor Bosbouw en Bosproducten van de F.A.O. in het Palais des Nations
te Genèvè haar derde zitting gehouden *). Deze bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de volgende landen, België.
Denemarken, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Joegoslavië,
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Turkije, Zweden en Zwitserland. Bericht van verhindering was ontvangen van Egypte, Israël, Noorwegen
en Syrië.
.
Volgens de bepalingen. van het reglement der Commissie was de voorzitter van de vorige bijeenkomst, O. J. SANGAR (Engeland) ook thans
voorzitter. Het secretariaat werd gevoerd door de staf van de Europese
bosbouwsectie, die in Genève zetelt.
De vertegenwoordiger van de Directeur-Generaal van de F.A.O.,
M. LELOUP, Directeur van de afdeling Bosbouw )'n Bosproducten van
de' F.A.O., opende de bijeenkomst. De door het secretariaat ontworpen
agenda,' die vervolgens werd vastgesteld, is opgemaakt naar aanleiding
van het besprokelle op de bijeenkomst van 1949 en van de punten van
belang die zich als zodanig in het afgelopen jaar, tijdens contacten van
het secretariaat' met de verschillende landen, hebben geopenbaard.
.
De volgende punten zijn behandeld',
1. Rapport van de ~ub:commissie voor het Middellandse Zee-gebied.
In aansluiting op het rapport, dat in 1949 is besproken en vastgesteld,
heeft de sub-commissie in Mei 1950 een tweede bijeenkomst gehouden,
waariil" vooral aandacht is geschonken aan het samenstellen van een
ecologische kaart waarop onder andere de grellzen van de verspreidingsgebieden van' de in het Middellandse Zee-gebied belangrijke houtsoorten
zulleri moeten voorkomen. Voorts is aandacht geschonken aan de prod,ktie van kurk, terwijl in het bijzonder het vraagstuk van de bebOSSing
in verband met de erosie-problemen van grote betekenis wordt geacht.
In Algiers zijn reeds veel werken ter bestrijding van erosie uitgevoerd ;.
andere landen treffen thans voorbereidingen om het voorbeeJd van Algiers te volgen,' waarbij de Franse autoriteiten hulp verlenen.
De voorzitter van de sub-commissie (A. PAVARI, Italië) vestigde nog
de nadruk op de noodzaak om maatregelen te nemen ter bestrijding van
de ,;chestnut blight", die nu ook eiken aantast. Het rapport van deze
sub-commissie is aangeil,omen; zij zal haar werkzaamheden voortzetten,
waarbij ook het vra'agstuk van de veeweiding zal worden bezien.
Voor het verslag van de tweede zitting zij verwezen naar de November aflevering
van de 21e Jaargang van dit tijdschrift (19i9).
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2. Rapporten over de vorderingen op het gebied van de bosbouw in de

verschillende landen,
De rapporten van de verschillende landen, die tevoren waren rondgezonden, zijn besproken. Daarbij is gebleken-, dat er behoefte bestaat
aan richtlijnen Qmtrent de punten, die in deze rapPQrten mQeten wQrden
behandeld, alsmede Qmtrent de betekenis, die het behandelde heeft in
internatiQnaal verband. Dit prQbleem is behandeld dQQr een werkgrQep,
çlie een indeling heeft Qntworpen van de verschillende vraagpunten,
waaraan bij het samenstellen van de rapporten aand~cht zal moeten

worden geschonken, althans voorzover deze voor het betreffende land
van belang zijn. Op deze wijz,e zal het mogelijk zijn de gegevens der
verschillende landen beter te vergelijken en bepaalde Qnderdelen internationaal te bezien. Het is de bedQeling, dat deze rapporten uitvoeriger
zullen zijn dan het hOQfdstuk over de bosbouw in het jaarlijkse rapport,
dat ieder land aan de F.A:O. in Washington zendt. Daarin zal dan
slechts een samenvatting van hetgeen in het hier bedoelde rapport wordt
behandeld" moeten worden gegeven. Het secrteariaat zal de rapporten
bestuderen en samenvatten en deze samenvatting. hetzij afzonderlijk,

hetzij in "Unasylva" publiceren. De aanbevelingen van de werkgroep
zijn door de Commissie aanvaard.
'
Het ZQU te ver voeren een Qverzicht te geven va", de inhoud der rapporten, die dQQr de verschillende landen zijn Qvergelegd. Enkele punten
mogen hier volgen:
In Frankrijk wQrdt veel aandacht geschonken aan de erosie. Een
studiecommissie bestaande uit land- en bqsbouwers cQnstateerde, dat de
erosie verantwoordelijk is voor het verlies van 500.000 ha land door
wind-erosie en 2.700.000 ha land door water-erosie. Deze oppervlakten
liggen in hoofdzaak in bergachtige streken. Er worden maatregelen
overwogen, aanvankelijk door voorlichting, om aan de gevaren van erOSie>
meer bekendheid te geven.
,
In het rapport van Denemarken wQrdt vëel aandacht besteed aan de
"training" van bosarbeiders. In 1948' is daarvoQr een schoQI gesticht:
de Cursus duurt vier weken, .de kosten worden gedragen dOQr de staat,
de werkgever en de handelsondernemingen. Naast eeti doelmatig gebruik van de beste gereedschappen, wordt vooral aandacht geschonken
aan de gezondheid en de arbeidsvreugde der arbeiders.
Het rapport van Zweden vermeldt, dat in het vQQrjaar 1950 de iepenziekte VQQr het eerst in Zweden is gecQnstateerd en wel in de Qmgeving
van StQkbQlm en Malmö, Over deze kwestie is, gezien de ervaring 'lp
dit gebied in ons land Qpgedaan, dezerzijds contact 'lpgenomen met de
vertegenwoordiger van Zweden.

.

_

In het rapPQrt van Zwitserland trekt het prQbleem van de instan_d_
hquding van de bosoppervlakte de aandacht. OvereenkQmstig de bepalingen van de boswet van 11 October 1902, mag de bQsQPpervlakte in
Zwitserland niet kleiner, wQrden. DOQr het tgenemende gebruik :van
grQnd VOQr niet-agrarische dQeleinden wQrdt gevr~esd, dat de instandhQuding van de bQsQPpervlakte moeilijker zal wQrden, In dit verband
wQrdt de nOQdzakelijkheid bepleit van, een natiQnaal bestemmingsplan,
3. Certificatie van Zaad.
In aansluiting 'lp hetgeen 'lp de tweede zitting van de CQmmissie is
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besproken en· naar aanleiding van een rapport van het Secretariaat
- waarin, naast een overzicht van hetgeen in de verschillende landen
op dit gebied wordt gedaan, tevens zijn opgenomen de voorstellen van
de "International Union, of Forest Rese'lrch Organizations" om te
komen tot bepaald. certificaten van kwaliteit en herkomst - heeft een
werkgroep een rapport over dit probleem opgemaakt, dat met algemene
stemmen is aangenomen.
In dit rapport wordt ten aanzien van de nomenclatuur adhaesie betuigd
met de aanbeveling van de "International Seed Testing Assodation", behelzende dat d'e verandering van de soortnamen van· planten, die uit
economische overwegingen van belang zijn, ~lgemene verwarring veroorzaakt en dat daarom het Internationale botanische congres in Stockholm
(Juli 1950) wordt verzocht te bevorderen, dat de wetenschappelijke
namen van planten, die economische betekenis hebben, niet meer worden
veranderd, tenzij er algemene overeenstemming over bestaat, dat de
naam het resultaat is van een foutieve classificatie. Helaas heeft het
congres in Stockholm hierover geen uitspraak gedaan.
.
Van belang is voorts, dat de .. Internqtional Union of Forest Research
Organizations" voortgaat met studies over het bepalen van ecologische

rassen (dus streek- of klimaatrassen) binnen de planten-systematische
soort en - indien nodig - het vaststellen van nieuwe soorten,
In verband met de ingekomen aanvullingen over hetgeen in de verschillende landen op het gebied van de certificatie van zaad geschiedt,
zal het secretariaat een nieuw overzicht gereed maken. In deze nieuwe
tekst zal de term "élite"-opstand slechts gebruikt worden voor opstanden,
waarvan hekend is, dat de nakomelingen aanvaardbaar (goed) zijn,
terwijl de term zaad produceerende opstand zal worden gebruikt voor alle
opstanden, die naar hun uiterlijk geacht kunnen worden goed zaad te
produceren of waarvan uit ervaring bekend is, dat zij goed zaad, op. leveren. .
.
.
Het werd niet juist geachl, reeds thans te beginnen met het aanleggen
van een internationaal register vaD' zaad-producerende .. en élite opstan . .
den. Wel zal aan de verschillende landen worden verzocht deze opstanden in hun land op te sporen.
" De Commissie is accoord gegaan met het door de "International Union
of Forest Research Organizations" voorgestelde model voor het certificaat van kwaliteit. 'Van belang is, dat er doelmatige en gelijke methoden
worden gevolgd voor de bepaling van de kiemkracht van de verschillende soorten. Om dit te bereiken zal het secretariaat contact opnemen met
de "International Union of Forest Research Organizations" en met de
.
"International Seed Testing Association".
Ook is de Commissie accoord gegaan met het door de "International
Union of Forest Research Organizations" voorgestelde model voor het
certificaat van herkomst, zij het behoudens enkele wijzigingen van ondergeschikt belang.
Ten slotte wordt aanbevolen, dat de verschillende landen certificaten
van kwaliteit en herkomst zullen. gebruiken, die zoveel doenlijk gelijk1uidend zijn aan de hier bedoelde modellen. Hiermede zal de bosbouw
alsmede de internationale handel in boomzaden zeer zijn gebaat,
4. Bosinuentarisatie.
De O.E.E.C. ("Organization for European Economic Cooperation")
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heeft aan de F.A.O. gevraagd naar de meest doelmatig inrichting van
een bosstatistiek. Feitelijk z'al het antwoord op deze vraag pas kunnen
worden gegeven wanneer de voorbereidende studies. on: te komen tot
een rationele bos-inventarisatie, gereed zullen zijn. Intu~sen be§loot de
Commissie de vraag te beantwoorden door opsomming van het navolgende, als minimaal te beschouwen vraagpunten:
I. Bodemgebruik.
a opper':lakte productie-bossen.
I oppervlakte naaldhoutbos,
2
loofhoutbos,
3
"
gemengd b"s ;
b oppervlakte niet-productie bossen.
Il. Eigendo!"s toestand van de productie-bossen.
a Staat,
b Gemeente,
c particulier.
, I groot bezit en vennootschappen,
2 klein bezit (met inbegrip van boerenbos ).
lIl. Aanwezige houtmassa.
I·
IV. Gemiddelde jaarlijkse .aanwas.
V. Toelaatbare velling.
VI. Totaal houtverlies ("drain")
a vellingen,
b natuurlijk verlies (brand, insecten e.d.).
I
Het is de bedoeling, dat de vraagpunte,n 111 tfm VI zowel voor naaIdais voor loofhout worden beantwoord.

I
I

5. Insecten en Ziekten.
I
In het rapport van d'e desbetreffende werkgroep, dat :"'erd aangenomen, worden de volgende aanbevelingen gegeven:
i
a Elk land zal, zodra een ernstige aantasting door insecten of door
zwammen is geconstateerd, daarvan bericht zenden aan de F.A.O.
Er zal voorts, tussen Maart en October elke maand een herinnering
worden gezonden om het vergeten van het doen der inededeling zo: .
veel mogelijk te voorkomen.
b Jaarlijks zal een rapport over het optreden van insecten en zwammen
worden gezonden, waarin eventueel ook óver het vèrloop en de bestrijding van onder a bedoelde plagen zal worden gerapporteerd. Dit
rapport zal worden gevoegd bij het jaarlijks uit te brengen rapport,
als bedoeld onder 2. Voorts wordt voorgesteld, dat de F.A.O. de
bestaande wetgevingen met betrekking tot aantastingen door insecten
en zwammen in bossen zal verzamelen en aan de verschillende landen
mededelen.
,
Gebleken is, dat het nog niet mogelijk is aanbevelingen te doen met
betrekking tot de "International Plant Protection Convention", alvorens
,
deze is aangenomen en de wijze van werken duidelijk zal zijn.
Tenslotte werd aanbevolen dat, alvorens deze aanbevelingen in nader
overleg met de "International Union of Forest Research Organizations"
zullen worden toegepast, de F.A.O. zal nagaan wat andere organisaties
i '
reeds op dit gebied doen.
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6. Bebossing.
..
Bij' de bestudering van de problemen. die verband houden met het
vraagstuk van de bebossing van woeste gronden en van de herbebossing.
is de nadruk er op gelegd. dat de wetenschappelijke en technische problemen van deze materie op het terrein liggen van de "International
Union of Forest Research Organizations". terwijl de Commissie zich
moet beperken tot de boshuishoudkundige en financiële problemen. Aanbevolen werd. dat genoemde Union in het bijzonder aandacht zou schenken aan:
de synecologie van bosgemeenschappen.

de invloed van exoten op de natuurlijke bosgemeenschappen.
de invloed op de bosgronden van houtsoorten die niet tot de climax. associatie behoren.
de invloed op de grond van de meest voorkomende opstanden.
de mechanisatie.
De 'F.A.O. zal behulpzaam moeten zijn bij het publiceren en verspreiden van, de gevonden uitkomsten.
Aan de verschillende landen zal worden gevraagd. in de jaarlijkse
rapporten. die zijn genoemd in punt 2, in een bijlage mededeling te doen
over bebossings- en herbebossingsplannen, VOOr wat betreft de wijze van
uitvoering. de financiering en eventueel te verwachten bijzondere moeilijkheden.
Daarnaast werd aanbevolen. dat de studie over de oppervlakten. die
in Europa moeten worden bebost of herbebost. zal worden voortgezet.
waartoe de verschillende landen worden verzocht in genoemde bijlage
de nodige gegevens te verstrekken.
7. Techniek van de bosexploitatie en "training" van bosarbeiders.
Overeenkomstig de resolutie van het "TimberCommittee" werd bijzondere aandacht gevraagd voor: verbetering v.an bos-gereedschap. bestudering van werk-methoden. lonen en. kosten en de oefening en specialisatie van werkkrachten.
~
.
Ook hier zal bij het internationale overleg op het gebied van bosexploitatie. de wetenschappelijke zijde van de vraagstukken tot de com;
petentie van de "International Union of Forest Research Organizations"
behoren, terwijl de organisatie van de internationale samenwerking een

taak is van de F.A.O. In dit verband werd onder andere voorgesteld. dat:
a . het secretariaat zal verzamelen en bekend maken inlichtingen over
bos exploitatie. met inbegrip van de uitkomsten van onderzoekingen.
b het catalogiseren van tractoren en andere uitrustingen zal worden
voortgezet.
c een sub-commissie voor ..logging and training of forest-workers" zal
.
. worden ingesteld.
d alle beschikbare gegevens over de "training" van bosarbeiders (cursussen. leermethoden en leermateriaal ) zowel in Europa als in de
Verenigde Staten en Canada. zullen worden verzameld en medegedeeld aan de verschillende landen.
8. Grondbescherming.
Overeenkomstig de voorstellen van het Bodemkundig Congres. dat
in 1950 in Amsterdam is gehouden. wordt in overweging gegeven om
de studie van alle in het geding zijnde problemen. door samenwerking

,

,
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tussen alle belanghebbenden bij het gebruik van de grond en van het
water, toe te vertrouwen aan een Commissie ad hoc, die met de F.A.O.
zal zijn verbonden.
Daarnaast zou een werkcommissie de techniek van het beheersen van
bergstromen en het herstel van de teellaag in gebergten moeten bestuderen.
'9. Bosbouw-films.
De Commissie heeft onderscheid gemaakt tussen:

wetenschappelijke films (voor research-werk).
practijkfilms (voor instructie van arbeiders) en
propaganda films (voor voorlichting van het publiek).
De aàndacht is er op gevestigd, dat de "United Nations Film Board"
'beschikt over een uitgebreide filmcatalogus. Er zal naar worden gestreefd, de geregistreerde bosbouwfilms in vorenbedoelde groepen in te
delen.
Inlichtingen over bosbouwfilms, waarover de verschillende: landen beschikken, kunnen het meest doelmatig worden verstrekt door het hoofdbureau van de F.A.Q., dat spoedig in Rome zal worden gevestigd,
aangezien de "F.A.Q. film unit" een nauwe samenwerking heeft met
"
de "United' Nations Film Board".
10. Bosbouwkundige richtlijnen.
Het derde Wereld-Bosbouwcongres in Helsinki heeft aan de F.A.Q.
gevraagd om bosbouwkundige richtlijnen op te stellen, die voor alle
landen der wereld als leidraad kunnen worden gebruikt. De Commissie
heeft een door het secretariaat ontworpen concept voor deze richtlijnen
behandeld en is daarbij uitgegaan van de gedachte, dat de gemaakte
opmerkingen door de F.A.Q. nader zouden worden beoordeeld' in verband met de opmerkingen, die eventueel door andere regionale commis- '
sies voor bosbouw en bosproducten zullen worden gemaakt.
'
Het zou buiten het bestek van dit korte verslag vallen deze richtlijnen
in extenso weer te geven: dit kan oeter geschieden. nadat zij door' de
F.A.Q. aan de regeringen zijn voorgelegd. Vermelding van enkele hoofdpunten moge hier volgen.
•
De richtlijnen worden voorafgegaan door een inleiding waarin de
betekenis van het bos voor de bevolking van de wereld in het algemeen
en voor ieder land in het bijzonder wordt uiteengezet.
In het eerste deel worden onder andere de volgende beginselen
genoemd:
Ieder land behoort bepaalde terreinen te bestemmen en te reserveren
voor blijvend bos, ook al is een deel van deze terreinen thans nog niet
bebost.
, De bevolking van het land behoort blijvend de maximale voordelen te
genieten van alle waarden, die het bos kan afwerpen. Dit impliceert
onder andere een goede bosbescherming, kwalitatieve en kwantitatieve
productieverhoging, alsmede economische en doelmatige exploitatie. De
betekenis van het bos behoort met alle middelen aan de bevolking te
worden duidelijk gemaakt.
Het tweede deel geeft richtlijnen voor de uitvoering van de beginselen.
De boswetgeving behoort in overeenstemming te ,zijn met de bestaande
rechtsverhoudingen en gebrUiken en zal zich steeds moeten aanpassen
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aan de voortgaande economische en sociale ontwikkeling van het land.

Ieder land behoort een dienst voor het boswezen te hebben met deskundig personeel. voor het beheer van de bossen. voor de uitvoering van
de boswetgeving en voor het geven van "technical assistance" aan het
particuliere boswezen. Indien een reeds bestaande organisatie voor bosbouwkundig onderzoek niet onder de dienst voor het boswezen ressorteert. zal laatstgenoemde dit onderzoek ter hand behoren te nemen en.
moeten zorgdragen. dat de uitkomsten ter kennis worden gebracht van
de belanghebbenden.
'
Het is nodig. dat een doelmatige opleiding en vorming wordt gegeven
aan een ieder. die werkzaam is in de bosbouw en in de aanverwante
bedrijven. Dit geldt zowel voor het hogere en middelbare personeel als
voor de arbeiders.
11. Bosbouwstatistiek.
In de tweede zitting van de Commissie. in 1949. werd het bijeenroepen
van een wereldconferentie voor de statistiek van bosbouw en bosproducten aanbevolen. Dit denkbeeld werd door de conferentie van de
F.A.O. prematuur geacht: wel werd een conferentie voor deze statistiek
voor Europa doelmatig geacht. Het secretariaat heeft daartoe voorbereidende studies gemaakt en tenslotte zijn deze kwesties vóór de derde
zitting van de Commissie behandeld in een werkgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van Engeland. Finland. Italië. Zweden en Zwitserland. die daartoe door de Directeur-Generaal waren uitgenodigd.
In het rapport van deze werkgroep. dat door de Commissie is aangenomen. worden vele verbeteringen en verduidelijkingen van de vragenlijsten aanbevolen en een minimum-programma voor de statistieken voor

de Europese landen voorgesteld. De conclusie is. dat het probleem nog
verder zal worden bestudeerd. alvorens een conferentie voor deze statistiek voor Europa kan worden bijeengeroepen.
De Commissie beveelt aan. dat de verschillende landen zullen nagaan.
in hoeverre zij kunnen medewerken .aan het verzamelen van de gegevens.
die voor een goede vergelijkbare statistiek onmisbaar zijn.
12. Excursie.
Op uitnodiging van de Directeur-Generaal "des Eàux et des Forêts"
van Frankrijk. heeft de Commissie een bezoek gebracht aan de Staatsbossen in het dal van de Isère. ten Zuiden van het meer van Annecy.
De exploitatie van de op steile hellingen gelegen bossen - gemengd
naald- en loofhout - is mogelijk geworden door de aanleg van een weg
door dit eertijds geheel ontoegankelijk~ dal. Uit de toelichting bleek. dat
de zeer hoge kosten van aanleg van deze weg wel goedgemaakt zullen
worden. doordat thans uit deze hellingbossen. waarin voorheen geen
exploitatie mogelijk was. het" 40u"t door middel van kabelbanen naar de
afvoerweg kan worden vervoerd.
In Faverges werd een zagerij annex timmerfabriek bezocht en in
Doussard een houtmeelfabriek. In de zeer moderne ingerichte houtmeelfabriek wordt het zaagsel van zeer veel zagerijen uit de omtrek. na reiniging en drogen. vermalen tot een zeer fijn houtmeel. dat als grondstof
. in verschillende industrieën wordt gebruikt. Deze fabriek is een mooi
voorbeeld van het g~bruik van afvalproducten (zaagsel) voor het vervaardigen van grondstoffen voor andere industrieën.

