',m"'MI'-'PT ,.,,,

,'I!'"~!11

'M""v·"

,,

"I

11"

11

" " 'U

lil

Mededelingen van het Boswezen, de
Houtvoorziening en de Jacht
ORGANISATIE VAN HET STAATSBOSBEHEER
Overeenkomstig het bepaalde in de Organisatiebeschikking Staatsbosbeheer. die op
grond van het Besluit Staatsbosbeheer 1956 door de Minister van Landbouw. Visserij
en Voedselvoorziening is vastgesteld en onlangs in de Nederlandse Staatscourant is
gepubliceerd. zal de organisatie van het Staatsbosbeheer in zoverre wijziging onder~
gaan. dat de veelheid van taken die aan deze dienst zijn opgedragen in vier dienst~
vakken worden gegroepeerd.
Voorheen was het land verdeeld in 17 ambtsgebieden (houtvesterijen) met aan het
hoofd een houtvester. die belast was met de uitvoering van en advisering over al het~
geen zich in het kader_ van de werkzaamheden van het Staatsbosbeheer voordoet.
In de nieuwe regeling is een scheiding gemaakt tussen de werkzaamheden. die be~
trekking hebben op
a) het bosbouwkundige beheer van de bossen en woeste gronden. die onder het Staats~
bosbeheer ressorteren (domcinbcheer. rond 66.500 ha) en de bebossingen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen. die met renteloos voorschot van de
Staat zijn aangelegd (ruim 16,000 ha);
b) de landschapsverzorging;
c) de natuurbescherming en
d) alle bosbouwkundige taken. die niet tot een der hiervoorgenoemde categorieën
kunnen worden gerekend. Hiertoe behoort in de eerste plaats de bosbouwvoorlichting. voor zover deze niet als bedrijfsvoorIichting tot a) moet worden gerekend
en voorts de uitvoering van de boswetgeving.
Het gevolg van deze regeling is. dat voor het domeinbeheer (a) 10 houtvesterijen
worden ingesteld, die uit den aard der zaak gelegen zijn in de bosrijke gebieden van
ons land. Deze houtvesterijen zullen 5.000 to:t 7.000 ha Staatsbos en/of met renteloos
voorschot aangelegd bos omvatten met boswachterijen ter grootte van ongeveer 1.000 ha.
Daarnaast zullen ter behartiging van de belangen van de diensttakken algemene
.bosbouwkundige taken en natuurbescherming consulentschappen worden ingesteld.
waarvan de grenzen in beginsel met die van de provincies samenvallen. De werkzaam~
heden voor de natuurbescherming worden verricht voor de Minister van OnderwijS,
Kunsten en Wetenschappen. die verantwoordelijk is voor de natuurbescherming in ons
land. Onder dit dienstvak zal voorts ressorteren een instituut voor veldbiologisch
onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud.
Voor het dienstvak landschapsverzorging zullen vooralsnog geen ambtsgebieden
worden ingesteld; de daarvoor te verrichten werkzaamheden zullen van het hoofd~
kantoor (Utrecht) uit worden geregeld.
De getroffen regeling is nodig gebleken door de veelheid van vaak zeer verschil~
lende taken, die door de houtvesters in de buitendienst moeten worden verricht waar~
door niet steeds een voldoende verzorging van bepaalde onderdelen kon worden gewaarborgd. Door thans het eigenlijke domeinbeheer afzonderlijk te stellen is de mogelijk~
heid geopend. hieraan alle aandacht te schenken, niet alleen bostechnisch, doch ook
financieel en administratief. daarbij gesteund door de afdelingen voor bosinrichting en
arbeidsrationalisatie. Het dienstvak algemene bosbouwkundige taken kent speCiale af~
delingen voor de voorlichting. het onderzoek, de voorziening van zaad en plantsoen.
de bosstatistiek en de uitvoering van de boswetgeving.
De Organisatiebeschikking bevat voorts verschillende regelingen. die een doelmatige
werkwijze van de dienst waarborgen, een en ander overeenkomstig de huidige inzichten
betreffende organisatie en efficiency.
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OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
Seizoen 1956--1957
Grovooen.
Zoals verleden jaar reeds werd voorspeld. is er een matige oogst van groveden te
verwachten. Voor het seizoen 1957/1958 is de verwachting nauwelijks beter. met uit~
zondering van de Utrechtse heuvelrug en de Ve1uwezoom. alsmede op enkele plaatsen
op de Midden~ en Noord Veluwe. waar zich deze thans beter laat aanzien. Trouwens
ook dit jaar zijn in deze streken ook enkele plaatsen waar de oogst een weinig gunstiger
zal kunnen zijn dan elders. Ook de Duitse oogst is slecht.

Oostenrijkse en Corsicaanse den.
De reeds uitermate slechte verwachting van verleden jaar. ten aanzien van de zaad
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oogst van deze twee houtsoorten, is uitgekomen. Alleen in het noorden van ons land
worden enige kegels aangetroffen. maar de oogstmogelijkheid zal ook daar zeker als
beneden middelmatig dienen te worden beschouwd.

Groene doug/as.
Van de dougIas is er eindelijk na vele jaren weer een. zij het zeer matige. inlandse
oogst. Door arheidsmoeilijkheden komt deze oogst echter zeker niet geheel binnen. Er
is echter gelukkig een goede oogst in het westen van de Verenigde Staten.
I apanse lariks.
Hier en daar is - soms zeer plaatselijk - een zeer matige oogst te verwachten. in
het bijzonder in het noorden en oosten van het land. Het verdient aanbeveling dit zaad
te winnen. daar de kiemkracht van het zaad van inlandse winning doorgaans veel hoger
ligt dan van het importzaad. In Japan is een goede oogst. Enig zaad kan worden
ingevoerd uit Duitsland en Denemarken.
Europese lariks.
Daar deze houtsoort hier practisch niet voorkomt •. wordt hiervan nimmer bericht
gegeven. Import is af te raden. tenzij Sudetenlariks zou kunnen worden verkregen.
doch dit is practisch niet mogelijk. De laatste jaren werd van verschillende nauwkeurig
bekende herkomsten zaad geïmporteerd en met daaruit geteelde planten zijn uitgebreide
proeven aangezet. Hiervan dienen de resultaten tenminste enkele jaren te worden
aangezien. voordat conclusies voor aan te raden herkomsten kunnen worden getrokken.

Fijnspar.
Hiervan is plaatselijk iets zaad te winnen.

Elzen en berk.
De hier bedoelde drie houtsoorten dragen dit jaar vrij goed.

Beuk.
Het is een echt beuken::::aadjaar. Thans vallen meest de loze zaden. doch de oogst..
verwachting is zeer goed te noemen.

Inlandse en Amerikaanse eik.
Van beide soorten is een zeer matige oogst te verwachten; plaatselijk is het lets beter.
Aanvankelijk leek de inlandse eikeloogst vrij goed te worden maar waarschijnlijk door
de koude en natte zomer. zijn de eikels slecht ontwikkeld en er vallen vele ontijdig af.
Deze oogst is inderdaad een tegenslag na de slechte eikel jaren die achter de rug liggen.
Utrecht. 25 september 1956.
Staatsbosbeheer.

