108

HET BOSC HBOU WTIJD SCHR IFT.
door B. Stoffe l
De voortz etting van dit tijdschrift is door het bestuu r voorloopig -ve.rzekerd. maar in Juni op de algeme ene vergad ering
moeten de ·leden hun goedkeuring aan dit besluit hechten.
Airs -practisch hosehbouwer zou ik eenige opmerkingen Over
deze aangel egenhe id wi.JIen maken. Er zullen straks stemmen
. opgaan· om de bemoeiing van hetbes htur in deze af te keuren
uit overwe gingen van financieel en aard. Ook zal de gedach te
bij enkelen opkomen. dat het ·tijdschrift van .meer wetens chappelijken aard moet blijven. en zoo weinig mogelijk moet afdalen naar .de practijk. Ik .ben er zeker van, dat nog meer
overwe gingen tegen de .bemoeiing van het bestuu r gehoord
. zuH:en

worden ,

maar wij Ihoschbouwers streven toch allen

naar hetzelfde doel, d.w.z. naar belangstelling voor de bevordering en vooruitgang van den Nederl andsch en boschbouw.
Deze belang stelling zal ziCh bij grond- en ·boschbezitters
omzetten jn de practische ·daad. maar noch de gronde igenaa r,
noch de boschw achter kunnen de leidraa d ontbere n, die een
goed geredig eerd tijdschrif.t geven kan.
leder land en ieder klimaa t stelt andere ·eischen aan de
bebossching. De Zwede n hebben andere inzichten ·en nemen
andere maatre gelen voor instand houdin g van hun bossch en
dan de boschb eheerd ers van Midde n-Euro pa.
Het Atlanti sch klimaat van Nederl and eischt weer ander
soort bbschbehandeling dan dat van de Duitsche bergstreken
of van het v.lakke land van Midde n-Euro pa.
Ik heb de vaste overtui ging. dat wij thans aan het begin
staan van een graaten opbloe i van onzen boschbouw. waarbij niet alleen het Staatsb oschbe heer en ·de Ned. Heidemaatschappij. maar "evenzeer particuliere lboschbezitters hun
energie zullen ontwikkelen. Evenal s wetens chappe lijke landbouwkennis langza merhan d is doorge dronge n tot den meest
bescheiden landbo uwer. is het noodzakelijk dat wetens chappeJ:ijke boschbouwkennis afdaalt naar de practij k om tot ·de
zelfde resuIta ten te komen. In de practijk bestaat geen twijfel
aan de waard e van een goed beheer d boschbouw-tifdschrift,
dit zal het hechts te bolwer k wor·den tegen de slooping van
onze bosschen.
Toenam e van den· lezerskring en inkomstenvermeer<f.erinÇJ
door geplaa tste adverte nties zullen de /lnande ele moeilijkheden kunnen oplossen. .

