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MEDEDEELINGEN INZAKE HET BOSCHWEZEN, DE HOUTVOORZIENING
\
EN DE JACHT.
De afdeeling Voorlichting van het Ministerie- van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening. deelt ons het volgende mede:
'
Commissie Dan oIJerleg voor het Landschapsherstd.
Het herstel van de schade aan land-. tuin-, boschbouw en woesté gronden is opgedragen aan den Rijksdienst voor Landbouwherstel, waarbij thans zeer sterk de ,noodzaak naar voren is gekomen om niet alleen het cultuurland en de boschcomplexen te
herstellen, waar dit van economisch belang is, doch ook om in de zwaar geteisterde
gebieäen weer een landschap te scheppen. In de geïnundeerde gebieden is al het
opgaande hout en het struikgewas vernietigd. Buitenplaatsen, erven van' boerderijen.
wegen en dijken zijn thans geheel boomloos. Het lan& Hgt open en wordt op schadelijke
wijze aan den wind blootgesteld. De schoonheid van ons typisch HoHandsche )and~
schap is vérloren gegaan en heeft plaats gemaakt voor een kale cultuursteppe.
Bij het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw is dezeIfde wensch nailr
voren gekomen, mede in verband met het herstel van de beplantingen binnen de be·
bouwde kommen. Ambtelijk overleg heeft er toe 'geleid. dat onder voorzitterschap ván
- een der directeuren van den Rijksdienst- voor Landbouwherstel Is ingesteld een "Com~
missie van Overleg voor het Landschapsherstel" . (CO.L.) waarin zitting hebben:
- Ir J. W. Hu d i g~ namens den Rijksdienst voor Landbouwherstel. voorzitter; Ir
P. Ver. h a gen. namens den Wederopbouw; Ir E. P. Mes u, namens den Cultuur. .
technischen Dienst; Ir T. H. van Wis s e J i 0 g h. namens den Rijkswaterstaat; Ir E.
J. S. G. Bol s e v a i o. oameos den Rijksdienst voor het Nationale Plan; Ir W. G. v. d.
Kl oot. namens het Ministerie va~ Ond~rwjjs. Kunsten en Wetenschappe1,l; Ir H~ M.
Bus ken s. namens den Provo \ Planologischen Dienst van Noord-Brabant; H.
Cl e y ri der t Azn. ; N. A. Nap. namens het Ministerie van Binnenlandsche Zaken +
Dr Ir J. F. P. BiJ hou w e r. landschapsarchitect; Ir G. A. 0 ver d ij kin k en G ..
Ge r bra n d a, namens het Staatsboschbeheer.
'
,
De voorzitter vormt met de drie laatstgenoemden het bureau van de Commissie.
De werkzaamheden van de C.O.L. omvat o.m. het vaststellen van een eventueeIe
extra financieele bijdrage in verband met aesthetische eischen. -Voorts het geven van
opdrachten aan bepaalde daartoe bekwame landschapsarchitecten tot het samenstellen
van een plan voor een groot gebied met de daarbij behoorende detailplannen. Ook zal
aan het distribueeren en doen aankweeken van het benoodigde plantmateriáaI aan . .
dacht besteed worden.
,
Pe Minister van Financiën heeft voor 1946 een bedrag van f.1.000.000.- toege~
zegd aan den Rijksdienst voor Landbouwherstel voor het verleenen van subsidie in
verband met de bevordering van beplanting. uit het oogpunt van Jandschapsherstel.
Hierbij is speciaal gedacht aan boerenerven. buitenwegen, dijken en .buitenplaatsen.
Teneinde voor een dergelijke bijdrage in aanmerking te. kunnen komen is het noodig,
dat het plan ~oord~eld wordt door bovengenoemde commissie of een door deze com~
missie aan te wjjzen~ supervisor.
•
.
Als supervisors zijn door de C.O.L. reeds aangewezen:
C. M. van K 0 0 I w ij k. Valkhof. Breda, voor Noord~Brabant;
Mej, l\tI;. Ru y s, Amstel 157. Amsterdam, voor het' -eiland Schouwen. met Uitzondering
van de duinen;
~
. __
Ir H. 0 t t o. Pro Hendriklaan 23, Utrecht. voor de Zuid~HoIlandsche .eilanden met
uitzondering' van de duinen;
."Mej, J. Bouwells. Berg en Dalscheweg 372. Nijmegen. voor het gebied van Groes~
beek en omstreken;
D. Ha spe) s, B:ussum. voor Noord·Holland met uitzondering, van de duinenstreek ;
J. H. van K 0.0 J w ij k. Diedenweg 99. Wageningen. voor de Betuwe en het Land
van Maas en Waal en de Boinmele~'aard;
G. Heil erna. Parallelweg 3, Glimmen (Gron.). voor het geïnundeerde gebied ig~
Groningen en de Polder Masteribroek en omstreken:
BIe e k er. Rijksstraatweg, Santpoort. voor Zeeuwsch Vlaanderen.
Op deze 'wijze wordt het. mogelijk het landschap als een organisch geheel te her. .
I
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stellen, terwijl de waarborg bestaat, dat bij de beplanting binnen de bebouwde kom
alle aandacht wordt geschonken aan de aesthetisc:hc' en stedebouwkundige eischen.
De taak van den supervisor is het opmaken van grootere landschapsplannen en het
toezien op en het leiden van het ontwerpen van de detailplannen. De supervisors zul·
len· bij hun werk nauw contact houden met provinciale planologische diensten, den
\ houtvester van het Staatsboschbeheer. de inspecteurs van den Rijksdienst VOOl" Land·

bouwherstel en de bouwbureaux van den Wederopbouw. De directe lejdjng van hun
werk berust bij Or Ir j. F. P. Bijhouwer en Ir G. A. Overdljk!nk.
Belanghebbenden doen verstandig het opmaken van de plannen in ovedeg met den
supervisor te doen geschieden. Voor nadere inlichtingen kunnen zij zich eveneens tot
de Inspecteurs van den Rijksdienst voor Landbouwherstel wenden.

HET NIEUWE BESTUUR VAN HET LANDBOUW-ECONOMISCH
INSTITUUT GEINSTALLEERD.

-'--

De Minister van Landbouw, Vis;cherij en Voedselvoorziening heeft dezer dagen het
nieuwe bestuur van het Landbouw~Economisch Instituut - het L. E. 1. - geïnstalleerd.
De Stichting L. E. I. is in 1940 opgericht door het Kon. Ned. Landbouw Comité. Hierbij
kwam een samenwerking tot stand ten aanzien van deze Stichting tusschen het l\.fini~
sterie en de centrale landbouworganisaties. Na den oorlog vond een; reorganisatie plaats
~90r coördinatie en uitbouw van het economisch onderzoekingswerk, waarbij de samenwerking tusschen overheid en bedrijfsleven bleef gehandhaafd.
In het bestuur van het L. E. I. hebben zitting:
Prof. Or Ir G. Min der h-o u d, hoogleeraar in de landhuishoudkunde te Wageningen. voorzitter; Prof. DI' P. P. van Be r k u m, hoogleeraar in de bedrijfseconomie te
Tilburg: Ir J. S. K e y ser, wnd. Directeur~Generaal van de Vo~dselvoorziening ; Drs
J. A. M. F. L i n d n e r, Hoofd van den Accountan!sdienst; Ir C. H. J. Mali e iJ a a r d.
Directeur van het Directoraat-Generaal van de Prijzen, Afdeeling Landbouw en Voedselvoorziening: Ir A. W. v. d. P I a s s c h e. Directeur van den Tuinbouw; Ir Chr. P.
G. J. Sm i t. Adj.-Directeur Centraal Bureau van de Statistiek; Ir C. Sta f. wnd. Di ..
rccteur-GcneraaI van den Landbouw; Ir H. T.·T j all e m a, Directeur van den. Akker..
en Weidebouw, en Prof. MI' C. We s t I' at e, hoogleer~ar in de Staathuishoudkunde te
Leiden.
'
De Stichting voor den Landbouw heeft de volgende leden aangewezen:
W. G. Ad den s. landbouwer i Or H. J. F I' iet e m a. Directeur Nationalen Coöpe.
ratieven Raad; J. A. Gel u 'kt Secretaris F. N. Z.; J. H a \re r kam p. rentmeester der
gemeente Kampen; Ir G. J, He y m,e y e r. secretaris Katholieken NederIandschen Boe~
ren.. en Tuindersbond; C. J. v. d: Plo e g, voorzitter Nederlandschen R. K. Landarbei·
dersbond "St. Deusdedit" ; H. Rem m e. bestuurslid van het Centraal Bureau vàn Tuin_
bouwveilingen en M. Ru p per t, voorzitter Nederlandsehen Christelijken Landarbei~
dersbond. Twee leden: Zijt;t nog niet aangewezen.
Naar aanleiding van de hierboven gepubliceerde benoemingen schrijft de, Afdeeling
Voorlichting van het Ministerie van Landbouw. Visscherij en Voedselvoorziening het
volgende:
Het agrarische leven in Nederland put voordeelen van onschatbare waarde uit de
cuItuur~technische onderzoekingen. die door wetenschappelijke instituten in het geheele
land worden gedaan. Door de toepassing van dr resultaten van deze onderzoekingen
worden producten. verkregen. die in kwaliteit met het lJeste ter wereld kunnen wed ..
ijeveren. Het werk dezer instituten beperkt zich evenwel tot den cultuurtechnischen
kant van het agrarische bedrijfsleven èn bege~ft zich niet op het terrein van de
economische problemen, welk terrein tot voor kort nog voor een-belangrijk gedeelte
braak lag. Alles wat voordien op dit gebied werd gedaan. droeg een meer particuHer
karakter. Sedert 1940 is echter het Landbouw~Economisch Instituut dit' gebied· intensief
aan het bewerken. Naar het voorbeeld van dergelijke instituten in het buitenland.
b.v. Agricultural Economics Research Institute te Oxford en de bekende Farm Manage ..
ment instituten in Amerika. is het L.E.1. eigenlijk een economisch laboratorium op het
gebied van den landbouw'- dat via de landbouwconsulenten allerlei raadgeVingen ten
aanzien van een rationeel beheer van ·Iand.. en tuinbouwbedrijven verschaft en door haar
onderzoekingswerk de bouwsteen levert voor de landbouwpolitiek van de overheid.
De geh~ele agrarische sector is thans het onderwerp van wetenschappe1ij~è onder..
zoekingen.
De bemoeiingen van het L.E.!. strekken zich, wat den economischen kant betreft,
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uit over hetzelfde werkterrein als' het Ministerie van Landbouw. Visscherlj en Voed~
selvoorziening. Het Ministerie zelf verricht geen' werkzaamheden van dezen aard meer.
Ook de landbouworganisaties laten dit economisch -onderzoekingswerk over. aan het
L.E.1. Het L.E.1. stelt zich tot doel de kennis van bedrijfseconomische en sociaal~econoJ
mische verschijnselen en vraagstukken op het' gebied van den landbouw te bevorderen.
Daartoe worden allerlei statistische en andere gegevens. die door het Ministerie. de'
bedrijfschappen en de instellingen. die betrokken zijn bij de regeling van den in... en
uitvoer. 'zijn verzameld. door het L.E.I. bewerkt en gepubliceerd. Indien bepaalde ge...
gevens nog niet of. met in voldoende mate worden verzameld. neemt het L.E.I. deze
verzameling zelf tel: hand. Dit geschiedt o.a. bIJ de bedrijfseconomische gegevens uIt de
landbouwboekhoudingen. waarbij de: landbouwboekhoudbureaux gewichtige diensten
bewijzen. Voor de Directie van den Landbouw en de: Directie van den TuInbouw van
het Ministerie van Landbouw. Visscherlj en Voedselvoorziening verricht het Instituut
bedrijfseconomische onderzoekingen. Voor de Directie van Grondgebruik en Land ...
bouwherstel worden de economische: gevolgen van ontw*kelingsplannen, van ruilJ
verkavelingen en ontwateringen van bepaalde streken bestudeerd. Hierbij wordt het
L.E.I. terZijde gestaan door een drietal technisch landbouwkundigen. een SOcioloog en
zes economen. Gedurende de bezettingsjaren heeft het L.E.I. zich evenwel nog hoofd...
zakelijk moeten beperken tot het berekenen' van de kostprijzen, van landbouwgewassen.
Dit onderdeel van zijn werkzaamheden zal het in de toekomst voor de Directie van de
Voedselvoorziening en voor .de landbouworganisaties, als basis voor de prijsbepaling.
voortzetten"
,
Economische onderzoekingen op het gebied van de landbouwpolitiek
Daarnaast zijn er een groot aantal andére vraagstukken. ·die de <'"8andacht van het
L.E.I. opeischen; vraagstukken van handélspolitiek, van import en expQrt van land...
bouwgewassen, de gevolgen van de vermogensaanwasbelásting, speciaal voor den land...
bouw. en vde andere. De belangrJjkste zijn ongetwijfeld de ecpnomisèhe onderzQCkingen .
op het gebied van de landbouwpolitiek voor het geheeIe land in samenwerKing met het
Centraal Plan Bureau. Hierbij zal het L.E.1. de wenschen en voorstellen van de
diverse bedrijfsschappen, die uiteraard hlUt eigen sector kunnen overzien. !Doeten toetsen
aan, het algemeen belang en aan de eischen. die de export en de voedselvoorziemng van
opos. eigen land aan het agrarische bedrijfsleven stenen. De beleidsinstanties kunnen dan
met de uitkomsten van de onderzoekingen haar voordeel doen bij ,het uitstippelen van
de landbouwpolitiek. De handelspolitiek zal in de toekomst heel wat vraagstukken mee...
brengen. Het is noodzakelijk om hiervoor het kader van de', wereldeconomie te leeren ,
ken,nen. Daarom. zoekt h~t L.E.I. contact m.et bUitenlandsche research instituten, zooals
b.v. die in Oxford, Washington en Kopenhagen.
Het Landbouw...Economisch Înstituut is een stichting. waarvan de kosten voor' de
eene helft zullen moeten worden gedragen door het RijJ:ç en voor de andere helft door
het bedrijfsleven. Het Instituut moet - om zijn taak volledig te kunnen verrichten
- op de hoogte zijn van alles, wat in de regeerings en in agrarische kringen leeft. Om
dit te ~ bereiken. kan de directeur van het L.E.I. als toehoorder alle belangrijke ver...
gaderingen van de verschillende colleges van het Ministerie van Landbouw. Visscherij
en Voedselvoorziening bijwonen, voor ~zoover daar vraagstukken worden besproken.
die van balang zijn voor het economis.ch onderzoek. Om het contact ,met het bedrijfs. .
leven te bevorde"ren. houdt het L.E.I. even~ens nauw voeling met de Stichting- voor
den, Landbouw. Bovendien worden voor het regelmatig contact met de beleidsinstanties
en.. het 'bedrijfsleven van bejde kanten permanente commissies van de werkzaamheden, in
...
.
het Instituut gevormd~
Het is duidelijK. dat ons .geheele Jand~ en de agrarische tak in het bijzonder - pro~
fijt zullen kunnen trekken van een goed functlonneeren van het economisch onder~
zoekingswerk in den landbouw. Dit is vooral van, belang. omdat de landbouw in den
ruimen zin van het woord' voor een buitengewoon moeilijke taak ,staat aan het begin
van een nIeuw. tijdperk met geheel gewijzigde en zich nog wijzigende economische ver~
houdingen.
J
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SUBSIDIE ,IN DE KOSTEN VAN HERBEBOSSCHING,.
EN HERBEPLANTING.
Om te bevorderen, dat de groote oppervlakte bosch en de vele weg ... en dijkbeplan
tingen. die in de oorlogsjaren zijn geveld, weder worden beplant, heeft d~ regeering
een subsidie: in de kosten in het vooruitzicht gesteld..
J
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Aan het verkrijgen daarvan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. in het bijzonder
betrekking hebbendJ! op de technische eischen. waaraan de beplantingen moeten voldoen.~
Met den maatregel wordt. beoogd· te bereiken. dat het Nederlandsche boschbezit worde
hersteld en zoo mogelijk verbeterd; daarmede zullen zoowel de houtvoorziening als

•

het natuurschoon zijn gebaat.
.
. Het subsidie kan ~orden verleend aan natuurlijke personen en aan publiekrechtelijke
·lichamen. zaoals gemeenten. waterschappen. enz.
Uitsluitend die herbeplantingen komen voor subsidieering in àanmerking. welke
noodig zijn ten gevolg'e van vellingen of vernielingen In de periode tusschen 1 October
1940 en I October 1945 en waarvan de kosten (voor één en denzelfden eigenaar of
.
gebruiksgerechtigde) meer bedragen dan f 200.-.
Voor zoover dergelijke herbeplantin,gen reeds zjjn aangebracht. kan daarvoor alsnog.
subsidie worden verleend.
Het subsidie zal beloopert 50 % van de normale bebosschingskosten:.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar hij den directeur van het Staatsboschbeheer
- te Utrecht en bij de houvesters in de onderscheiden houtvesterijen. Zij moeten in drie ...
voud, aan den directeur van het Staatsboschbcheer worden gezonden. en 'dienen ver...
gezeld te gaan van een plan van bebossching of beplanting met begrooting ..Voor wat
betreft de reeds tot stand gebrachte beplantingen. dient een opgave te worden verstrekt
van de gemaakte kosten.
.
Het is gewenscht. bij het aanvragen van de formulieren te vermelden. of men subsidie
wenscht voor herbeplanting vim gCrJcld bosch dan wel voor herstel van weg ... en dijk ...
beplantingcn. aangezien in het eerste geval cen aantal bebosschingsschema's worden
toegezonden, welke den "aanvrager tot leidraad kunnen. dienen bij het opmak.en van
.
plan en. begt:OOting~
De uitbetaling g~schiedt veelal in 2 termijnen; de eerste. groot 75 % van het subsidie . .
bedrag. vervalt zOodra d~ beplanting tot genoegen van het Staatsboschbehèer is aan...
gebracht. en' de tweede. groot 25 %. twee jaren later. wanneer is gebleken. dat de
eventueel voor inboeting noodige maatregelen zijn getroffen.
Met de 'aanvraagformulieren wordt den betrokkene een circulaire gezonden. waarin·
nadere bijzonderheden omtrent de regeling zijn opgenomen.
,De herbeplanting van boerenerven, plantsoenen en gedeelten van landgoederen. waar. .
van acsthetische aankleeding van het landschap het voornaamste doel is: worden door
den Rijksdienst. voor Landbouw Herstel. ge~ubsidieerd.
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