"HET,PARTICULIERE BOSGfiBOUWBEDRIJF.
door B. STOFFEL.

'

'

De drie stellingen van den heer W.' B u r d e t 'in zijn
mededeelingover bovenstaand, onderwerp in no. 11 van dit
tijdschrift ,zullen velen inet mij kunnen onderschrijven en ik
verheug mij inderdaad, dat er nog ,optimisten 'zijn die ,dit
onderwerp ;willen behandelen.
' ~.
, Sedert làngén tijd heb ik getracht 'ook mij zelf deze mee-,
ning te suggereeren~ maar feiten en nog eens feiten deöen
deze pogingen te niet.'
'
,,
, Sedert vele jaren en ook reeds lang vóór den wereldoorlog.
zag ik de bosschen van particulieren sloop en om finantieele
zorgen' te boven te komen. Iedereen die in aanraking komt
inet boschbezitters. verneemt de moeilijkheden die 'door den
we/Îsch tlit;b\!houd' van deie bosschen, ontstaan.'
. Dé schiî)vêf wijst er op dat het behoud van particuliere
bos~l:hen de'n Staat jaarlijks geen cent aan onderhoud kost,
maa'r integendeel nog belastingèn in 's lands schatkist doet
vloeien. Zeker,' maar juist dit laatste is de hoofdoorzaak
\ro'or het· verdwijnen van deze bosschen.
In, een steeds dichter ,bevolkt land is ten slotte geen plaats .
meer voor particuliere bosschen en de eenige kans om deze
te behouden is het onaantastbaar natuurreservaat. beheerd
door den Staat of door gemeenten.
'Wij wiJlen hopen dat de tijd nog verre is, dat een toenemende bevolking de mogelijkheid van particulier bosch zal
uitschakelen, maar dan blijven toch het staatsbos"h en de gemeentebosschert. Het samengaan van particulier bosch en
staatsbosch is ons nog beschoren en wij willen hopen nog
voor langen tijd.
' '"
.,,
"
Dat de beheerskosten bij den Staat hooger ;jjn dan bij
deri particulier.' is niet met een paar woordèn te zeggen.
màar 'wie de groote uitbreiding kent van' het staatsbosch
op geheel woest terrein, met voor een groot gedeelte werk;
krachten van ongeschoolde werkloozen, met voorgeschre;
ven arbeidsloon, belangrijk hoog er dan een particulier kan
betalen, zal zich dan over hooge kosten verwonderen?
.' Ik . vertrouw dat' de heer B u r d e t wanneer hij over
ambtenaren in 't algem,een spreekt. te weinig ervar1:ng van
den ambtenaar-houtvester heeft, anders is zijn wantrouwen
, in deze moeilijk te verklaren.
, De. goed geregelde en actieve voorlichÜngsdienst van
staatswege is voor boschbeheer in ieder, ge,:,àl reeds aanwezig.
·

