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MEDEDEE LING BET REFFE ND E
HET T lIDSC HRIFT
Sa menstelling Redactie. O vereen komstig mijn bij de oprichting va n dit tijdschrift a angekond igde voornem en . wensch
ik tha ns - nu d e besta an szek erheid va n dit blad va st staat de leid ing in handen gelegd te zien va n een zeke r aanta l
redacteuren. uit ve rschillende groepe n van bela ngstellenden en
desku nd igen te kieze n.
De bestaa nszekerh eid staa t vast . en het is ge bleke n en
blijkt nog steeds. uit schriftelijke en mo ndelinge med ed eelingen
en op bijeen kom sten. dat men blijde is met het bez it va n
ee n eige n Boschbou w -Ttjdschrtft.
D e medew erking. voo ral in den vorm van oorspronkelijke

bijdragen en med ed eel inqen , moet en kan ec hte r nog veel
grooter worden. Een meer hoofdige, ge meng de redactie za l
in di t opzicht zeke r bev orderend werke n .

O m ver schillende redenen - waarvan vele mij en ieder
van te vo re n dui deli jk - ka n het in den st raks afloopenden
op richtings jaargang gepraesteerd e slechts ee n flauwe aa nduidi ng zijn va n het mogelijke. Daarbij ko mt dat de w erkkrac ht
va n éé n persoon die no g andere v rije-tijd-bezig hede n ve rricht
dan de red acti e va n dit tijdschr ift a lleen. haa r g ren zen heeft.
Op grond va l) d it alles kon d igd e ik va n het beg in af aa n.
dat ik ee n meerhoofdig e redac tie we nschte, zood ra mijn ve rmetel
pogen op een be vredigend resultaat zou kunne n wijzen. welk
laatste . naar ik meen , thans het geval genoe md mag worden .
Binnen zeer kort hoop ik definiti ve berichten hieromtrent
te kunne n meld en .
e
J. R. Bever sluis.

EN KELE GEGEVENS OVER DE BOSC HKUNDfGE
TOESTANDEN IN FRAN KRIJK
door G. Hou tza gers.
E scoute bucheron . arrest e un peu lc bros
Ce De sont pas des beis. quc tu [erres à bas
Ne vots tu pas Ie sa nq . leqcel dëqcutte à force
Des Nymphes qu i vi vatent dessous la dure cscorce 1
Sa cr tlëqe meurteter. si o n pend un vol eur
Pour pille r un butin de bien pe u de valeur
Combte n de fcux. de fcrs. de morts et de d ètresse s
Merites tu, m ëchan t . pour tuer ne s D é cS5CS 1

H et 2e kwartaalnumm er va n het tijdsch rift van de Soci ét é
F oresn ère de Fra nche Comt é, houd t zich zoo goed als uit-
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sluitend bezig met de algemeene boschbouwkundige toestanden
in Frankrijk. Een en ander naar aanleiding van 2 rapporten
over dit onderwerp uitgebracht aan de .. Conseil national
économique", resp. door den heer Carrier. Directeur van het

Fransehe Staatsboschbeheer en Beuver. Voorzitter van de
Soc ïété Forestière de Franche Comté et des Provinces de
lËst. Ik ontleen aan deze rapporten. welke ik hier en daar
nog kan aanvullen met mij hierover verstrekte mondelinge

mededeelingen door den heer Ducelher, Inspecteur principal
van het Fransche boschbeheer. die als vertegenwoordiger van
de Fransche regeering deel heeft genomen aan de congressen

en de excursies ter gelegenheid van het jubileum der Nederlandsche Heidemaatschappij, het volgende :
Frankrijk produceert niet voldoende hout om in zijn eigen
behoefte te voorzien. Er is een te veel aan brandhout. doch
een groot tekort aan werkhout. Vóór den oorlog moest jaar-

lijks een hoeveelheid werkhout worden ingevoerd. overeenkomende met 4 millioen M' op - stam . Om in dit tekort te
voorzien zou in een tijdsverloop van 50 jaren nog } . . . . . 1.5

millioen H.A. moeten worden bijbeboscht. Nudoet zich echter het
verschijnsel voor dat. terwijl de jaarlijksche productie niet
noemenswaard is verhoogd en het verbruik vrijwel hetzelfde
is gebleven. na den oorlog het verschil tusschen in- en uitvoer

van werkhout rond '/, Millioen M' minder is geworden.
terwijl bovendien de uitvoer ruim I miJlioen MJ is toegenomen. M.a.w. er wordt meer dan 1 1/ 2 milhoen M3 werkhout

per jaar meer gekapt dan vóór den oorlog. Verder wordt
circa 3/ 4 milhoen M3 brandhout meer uitgevoerd: er wordt
in totaal dus 2'/, millioen M' meer geveld. voornamelijk een
gevolg van de te groote vellingen bij het particuliere boschbezit. Hierbij komt nog deze ongunstige factor. dat niettegenstaande dus het totale overschot van invoer beduidend lager
is geworden. de invoer van gezaagd hout. van bewerkt hout.
van meubels en van papier zeer sterk is gestegen. Het gevolg
is. dat de mindere hoeveelheid die thans wordt ingevoerd.
een veel hoogere waarde vertegenwoordigt. Een en ander wijst
dus tevens op een sterke achteruitgang in alle takken van
houtindustrie en houtbewerking. Deze cijfers geven dus een
in alle opzichten ongunstig beeld te zien en het is te begrijpen. dat men zich afvraagt. wat men doet en wat nog
gedaan kan worden om hierin verbetering te brengen.
Frankrijk heeft 10.353.000 H.A. bosch (19'10 van de oppervlakte) . Hiervan is 1.459.000 H.A. staarsbosch, 2.445.000
H.A. van gemeenten. provincies. en publieke lichamen. en

6.449.000 H.A. van particulieren. Wat de staatsbosschen betreft.
hier legt men zich vooral toe op de productie van zwaar

werkhout. de staat is het eeniqe lichaam dat dit doen kan
en doen moet. waar een dergelijke exploitatie slechts een
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lage ren te kan geven. V an overmatige ve lling is hier geen
sprake. D e hier aa n te brengen verbeteringen moeten be-

trekkin g hebben o p :
a. vaker herzienin g va n de bed rijfspla nne n. teneind e de
jaarlijksche velling zoo veel moge lijk in ove reenste mming te
brengen met de n jaarlijksehen aanwa s;
b, zoo snel mogelijk bebosschen van nog niet produc tieve
opperv lakten;
c, meerde re zorg besteden aan de natu urlijke ve rzorgi ng
(aanvulling van mislukt e gedeelten ; reeds in de jeugd vrijstellen van de waarde volle bocme n. b.v, eike n tusschen
beuken en weekho utsoorten) ;
d. ver beteren van de afvoerw egen (in dit opzic ht is nog
veel te verbete ren doch de middelen die tha ns beschik baar
worden gesteld zijn veel te beperk t);
e. uitb reiding va n het staa tsbosc hbez it. De wet va n 4
April 1882. uitgebreid door de bepalingen van 16 Au g. 1913.
kan in gevaar lijke gebieden in geberg ten. of waar dit voor
de regeli ng va n den watera fvoer gewens cht is. bebossching
als "ce n werk ten alge mee nen nutte" verklaren e n de hiervoor benoo digde terreinen. hetzi j aa nkoepe n. hetzij onteige

nen. Op deze wijze was per 1 Ja n. 1927 door de n staat in
totaal 275 .820 H .A . ve rkrege n. waarva n circa 180.000 H. A .
reed s is be boscht . Dit is nog niet v eel. w ann eer men rekent,

dat in F ra nkrijk nog 4'/. millioe n H .A. woest ligt. waarva n
het ·g rootste gedeelte slechts in aanmer king komt voor
bebossc hing.
V erd er koopt de staat ook op andere plaatse n bossc hen,
hetzij om ze voor onderg ang te redden. hetzij reeds gesloo pte
bosc hgebieden. . om ze opnieuw te bebosschen. Na 1920
(stichti ng va n het ..Fond s d u P rod uit des Jeux" voor dit
doe l) zijn op deze wijze ongevee r 20.000 H .A . aa ngekoc ht.

.
D e gemee nte bosschen staa n. met uitzo nderi ng van 236.70 0

H .A .. geheel onder staatstoezicht en beheer . Ook hier is

dus van ab no rmale ve llinge n geen sprake. De princip es . vol
k
zaa
der
aard
n
de
uit
zijn
wordt.
t
gens welke hier gewerk
ee nigszi ns anders. He t gemeen tebeJang moet hier gaan vóór

het alge meen belang . Vanda ar dat men zich meer zal toeleggen o p de hoogst mogelijke rentabil iteit en minder op de
pro ductie van zwaar wer khout. Als maatre gelen in het belan g
van den bosc hbouw worden hier aa nbevole n :
a. verlengi ng va n de n omloop va n het hak hout ;
b. zoove el mogelijk o mzetten va n hakb out in o pgaande
bossch en ;
c. hervormen va n slechtere hakhoutbosschen in opgaande
bosschen ge mengd met naald hout . vooral in de geberg testreken (ztlve rden, fijnspar en Pinus soo rten. voornamelijk
met het oog op papierfa bricage) . O ok voo r dit werk kunnen
subsidies worden verleend uit het fonds ..du Pr odu it des Jeux" ;
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d. verbeter en van de a fvoe rwe gen (de ac htersta nd is hier
nog grooter dan in de Staatsbo sschen}:
e. het voo ral do or Bouvet sterk aa nbe.vo len instellen van
een ..r ëqime pastoral" tot ee n betere regeling van de weiderechten in de bossc hen, Dit heeft voo rnamelijk be trekking op
de 236.700 H .A. die hiervoor nu nog buiten het staatstoezicht
va llen en over het a lge mee n bestaan uit slechte weide n en
slech te bosschen . Hij wil deze gebieden ge heel ond er staa tsboschbeheer breng en en ze ' splitsen in ee n weidegedeelte, dat
dan moet word en verbeterd en een boschgedeelte, dat dan aan
de weid e moet worden onttrokken. Dit zal zoo wel zijn in het belang van de weidegerechtigden als in het belang van het bosch :
{. uitbreiding van de bebossching van woeste gro nde n door
de ge meenten. O ok hiervoor wo rden subsidies gegeven uit
het ..Fond s du Produit des Jeux" , terw ijl than s ook een wetsvoorstel Cassez in behandeling is. strekke nde o m den gemeenten voor d it doel op langen termijn rentelooze voor-

schotte n te ve rstrekken.

Op I Janu ari 1927 was door de gem eenten in totaal circa
83.000 H .A. weesten grond beb oscht .
W at in de derd e plaats het particuliere boschbezit betreft.
hier is het kleingrondbezit overhee rschend (1.5 millioen eigenaren hebben minder da n 10 H .A.. slechts 3300 meer dan
200 H .A.). De opbrengsten zijn ov er het algemee n veel te
laag. T en op zichte van de we ttelijke regelingen kan het volgende wo rden medegedeeld.
Eigenaren van bosch, die hiervan een gedeelt e wenschen
te o ntg innen tot bouw - of grasland . moeten volgens de wet
van 18 Juni 1859 hiervo or voo raf to estemmin g aanvrag en .
V oor bosschen wier behoud om de een of ande re reden noodzakelijk word t geacht. wo rdt deze toestemming niet gegeve n.
Verde r is op het oogenblik ee n we tsvoo rstel Durand in behandeling en in de volksv erteg enwo ordigin g reeds aange nomen.

dat de staat in deze nog meer bevoegdheid geeft en aa n de
vergunning tot ontginning de voorwaa rde kan v erbinden om

op ande re plaatsen ee n zekere opperv lakte weesten grond

te moeten beb osschen .
Bovenstaand e bepalingen gelden niet voor compl exen kleiner
dan 10 H .A .. ten zij deze een o nde rdeel uitmaken van een

groo ter com plex. dat men als zoodanig we nscht te behoud en.
Deze bepalingen helpen echte r niets tege n de abno rmale
vellingen waardo or volg ens ee n onlan gs geëindig d onderzoek.
in de particuliere bosschen gedurend e de laat ste 10 jaren
circa 200.000 H .A. vrijwe l zijn gesloopt . Het eenige wat
men hiertegen kan doen is toepassing van de wet Ch auveau
(1922) die bep aalde bosschen als ..Schermbosschen " kan ver klar en (in de gebe rgt estreken) en deze dan onder toezicht
stelt en elke a bnormale ve lling verbiedt .
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30 .000 H. A. zijn thans sche rmbosschen en deze opperv lakte
breidt zich nog voortd urend uit . H et spreek t echter va nzelf.
dat de ze w et niet va n toepass ing is op het overqr oote gedeelte der pa rticulie re bosschen. Er wo rd t tha ns ee n poging
aangew end. om de wet Chauv eau ook toepasselijk te ve rklaren op bo sschen in het vlakke lan d . doc h dit we tsvoors tel
onde rvi ndt nogal vee l tegen stan d . M en vind t dit ee n te sterk
n
ingrijpen in het particuliere bezit en wil de overmatige ve llinge
ren.
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vooral door ve rminderi ng va n de n belastingdruk. door in
deze o ndersch eid te maken tussche n de waarde va n een bosch
als belegg ingsob ject en de directe verkoo pwaard e. Aan bevolen wo rdt. dat bij iedere overga ng va n bosc hbezit. de belasting ge he ve n wo rde op ee n basis van de jaarlijk sche opbrengs t bij normal e e xploita tie en niet. zooals dit tha ns het
geval is. op basis van de directe verkoo pwaard e. Verde r
wordt voorgesteld. vooral bij successierechten maar ook bij
ande re overga ng van eigendo m. ee n o nderscheid te maken
tussche n den bo schgro nd en den opsta nd en voor deze laat ste
ee n veel lager percen tage te heffen. A nders worden zij. die
te
door het kweeke n van zwaarder hout e n do or w einig
t
zwaars
het
n.
werke
lang
be
meen
vellen het meest in het alge

r
getroff en. T en slotte zo u men , overee nko mstig de n hiero ve

uitg esprok en we nsch op het co ng res te Rome. de belastin gen
op het boschb ezit bij overga ng in andere ha nden . doo r vererving of anderz ins willen vervan gen door een jaarlijk sche,
vas te. ma tige ..taxe d 'a bonne ment."
Uit het voo rgaande blijkt . dat ook hier over het a lgemee n
het streven is het behoud van de particu liere bossche n te
ve rzekeren. niet- door dw ingende maatre gelen va n staatswege.
deze int egendeel te bep erk en tot het strik t nood za kelijke. doch
daa rtegeno ver het particulier initiatie f te bevo rde ren door
vermindering va n den be lastingd ruk.
In tegensteJling met hier te lande. waa r thans aan de
verlang ens va n de bosch bou wers in deze a l veel is tegemo et
is
gekom en en de meeste redelijke eisc hen zijn ingewilligd .
Zoo
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zijn de kosten bij verkoop va n onroerende goede ren than s
25 'I, va n de verkoo psom. Voeg hier bij da n nog de zeer
hooge successierechten. da n behoeft het niet te verwon deren.
da t iedere vera ndering va n eigena ar haast o nve rmijdel ijk moet
leiden tot ve lling en dat de staat de bosche igena ren hierdoor eigenlijk dwingt . om maa r zoo sterk mogelijk in de
houtvo o rraden in te grijpen . Imm ers. wannee r zij maar tijdig
vellen en ka alslaan zijn ze vrij van belastin g . doch hout, dat
men. wat toch zeke r een alge mee n belang is. zooveel mog elijk
spaart. wordt vroeg of laat door den belasti ng-a mb te naar
getroffe n.
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Rest te n slot te nog de vraag. welke maatregelen zijn genomen of worden aanbevolen. om het particuliere bosch bez it

aan te moedigen tot bebossching van nog woest liggende
gronden. Aan de n gewonen grondbezitter wordt hiervoor
slechts subsidie gegeven in den vorm van zaden of planten.
Alleen in uitzonderingsgevallen. wanneer bebossching va n bepaalde terreinen ee n algemeen belang is. ook in geld. Wanneer
echter particulieren hun te be bosschen terreinen sa menvoegen.
en er een coöperatieve vereeniging. een naamlooze vennootschap. of iets dergelijks van maken. kunnen zij overeenkomstig
de wet va n 31 Juli 1920 ook subsidie krijgen uit het ..F onds
du Produit des Jeux" . Verder hebben coöperatieve vereentgingen voor bebossching van woeste gronden volgens de wet
van 6 Augustus 1920 recht op voorschotten op langen termij n
(tot 50 jaar) tegen een rentevoet van 3 '10. terwijl zij volgens
de wet van 31 December 1921 ook verschillende vrijste llingen
van belasting genieten.
Op 1 Januari 1927 waren aldus met subsidies va n den
Staat 89.3 15 H .A . bebosebt. waarop in totaa l circa 10 '10
subsidie was ve rlee nd . D it lijkt nog niet veel . doch hierbij
dient niet vergeten. dat veel hie rva n is gesc hied na 1920
(Fo nds du P roduit des Jeux). Veel is in dezen ook te danken
aa n de krachtige actie. juist v oo r de particuliere bebossching en
ge voerd . doo r licham en a ls de Touri ng club de France, de
Soci ét é d es amis des arbres, de bosc hbo uwveree niginge n e.d .•
die door exc ursies. cursussen, boomplantd age n. co ng resse n.
e nz. stee ds meer de aandacht van het groote publiek ve stigen
op het belan g va n het bosc h,

OOGSTBERICHT V A N BOOMZADEN 1928;29
Evenals in voorgaande jaren zijn berichte n verzameld
over den. in het a.s, sei zoe n, te verwachte n oogst van
boomzaden.
H et hier vo lgende overzicht is samengesteld uit gegevens.
verkregen door tussc henkomst va n het Staatsboschbehee r. de
Nederlandsche H eidemaa tscha ppij e n particuliere n.
In het geheel werden begin September een zestigtal vragenlijsten ingevuld te rugontvangen.
De oogstverwachting wordt door de medewerkers geschat
en uitgedrukt in cijfers. Daarbij beteekent het cijfer 100 ee n
zeer goede oogst. 50 een goede oogst. 25 een matige oogst
en 10 een misoogst.
De gegevens zijn bewerkt naar dezelfde indeeling a ls in
1927. Alleen is de groep ..Veluwezoom" weggelaten. in verband met het te ge ringe aantal berichtgevers. en deze groep
gevoegd bij ..Veluwe en Utrecht".

