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door
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De twaalfde zitting van de Europese Bosbouwcommissie van de Voedselen Landbouworganisatie van de Verenigde Naties werd van 30 september-5
oktober 1963 in Genève en Zürich gehouden. De meeste vergaderingen
hadden plaats in het Paleis des Nations in Genève, evenwel met nitzondering
van de slotzitting, die werd gehouden in de Federale Polytechnische Hogeschool in Zürich.
Aan de zitting werd deelgenomen door 22 landen en wel België, Cyprus,
Denemarken, Duitse Bondsrepubliek, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, Joegoslavië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenië, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en
Zwitserland. Waarnemers waren aanwezig van het Internationale Arbeidsbureau, van de Europese Economische Gemeenschap, van de Internationale
Unie van Bosbouwproefstations en van de Economische Commissie voor
Europa van de Verenigde Naties.
De vergaderingen werden geleid door de voorzitter van de Commissie,
de Zweed Wilhelm Plym ForsheU, die zich een enkele maal liet vervangen
door de vice-voorzitter.
Van de zijde van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties vertegenwoordigde de heer Lamartine Yates de directeur-generaal
en tevens waren aanwezig de directeur en de adjunct-directeur van de afdeling Bosbouw en Bosproducten van deze organisatie, dr Osara en de heer
Westoby.
Nederland werd vertegenwoordigd door de schrijver van dit verslag, die
tevens vice-president van de Commissie is.
De heer Lamartine Yates gaf een algemeen overzicht van de landbouwen bosbouwomstandigheden in Europa. In aUe landen van Europa neemt
de landbouwende bevolking in aantal af. Dit betekent niet steeds, dat de
landbouwoppervlakte vermindert, maar dat men gaat naar grotere bedrijven.
Niettemin kan worden gezegd, dat vele gronden, die vroeger voor de
landbouw werden gebruikt, bij de nieuwere ontwikkeling blijken van onvoldoende vruchtbaarheid te zijn om voor de landbouw dienstbaar te zijn. Zij
moeten door de landbouw worden verlaten en in de verschillende landen
worden zij door de bosbouw in gebruik genomen. Hij achtte het van grote
betekenis, dat de bosbouwpolitiek in de Europese landen zich goed reken-
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schap zou geven van deze gewijzigde omstandigheden en zich zou aanpassen
aan de wijzigingen, die zich in het gebruik van de gronden ten aanzien van

de landbouw aan het voltrekken zijn. De bosbouw moet niet zijn een bedrijfstak, die zich in een soort isolement terugtrekt, maar hij moet zich in het
geheel van het gebruik van de gronden aanpassen en zijn plaats innemen.
De directeur van de afdeling Bosbouw en Bosproducten, dr Osara bracht
hulde aan zijn ambtsvoorganger dr. Olesinger voor het werk, dat hij in deze
functie had tot stand gebracht en het verheugde hem zeer, dat de heer Olesinger was geroepen om thans een zo hoge functie in het verband van de
Voedsel- en Landbouworganisatie der Verenigde Naties te gaan innemen.
De directeur - en de Commissie sloot zich hierbij aan - was zeer verheugd, dat de Spaanse regering op zich had willen nemen om het 6e Wereldbosbouwcongres in Spanje te doen houden. Als regel wordt dit congres eens
in de vijf jaar gehouden. Het laatste congres had plaats in 1960 in de Verenigde Staten in Seattle. Het volgende congres in Spanje zal echter niet
plaats vinden in 1965, doch in het voorjaar van 1966, aangezien de omstandigheden voor het ontvangen van een paar duizend congresgangers op
dat ogenblik voor Spanje gunstiger waren dan in 1965. De Commissie kon
gaarne aanbevelen hiervoor thans van de algemene regel "eens in de vijf
jaar", af te stappen en het congres te doen houden in Spanje in 1966.
De voorzitter heette vanzelfsprekend alle afgevaardigden en ook de waarnemers welkom, in het bijzonder de delegatie van Roemenië, die voor de
eerste maal bij een zitting van de Europese Bosbouwcommissie aanwezig
was. Hij bracht hulde aan de oud-directeur van het Italiaanse Boswezen,
dr Camaïti en aan de oud-directeur-generaal van de Duitse Bondsrepubliek,
de heer Walter Mann, voor het werk, dat zij gedurende vele jaren voor de
Commissie hebben gedaan. Hij hoopte, dat zij in goede gezondheid een
welverdiende rust na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zouden
kunnen genieten.
Er werd vrij lang stilgestaan bij de vraagstukken, die zich voordoen bij
de bebossingen in het gebied van de Middellandse Zee. In praktisch alle
landen in dit mediterrane gebied is een achterstand in de herbebossing. In
vroeger jaren is hier veel hout gekapt. De landbouw en de gehele toestand
op het platteland lijdt hier zeer veel schade door en men moet met de grootste spoed trachten de herbebossing weer te realiseren.
Dit is geen eenvoudige zaak, vooral niet omdat bij deze herbebossing
zeer grote investeringen nodig zijn; investeringen, die voor het grootste deel
wel rendabel zijn te noemen, maar waarvan de revenuen eerst na zeer veel

jaren zullen blijken. De verschillende regeringen zullen daarom zeer grote
bedragen in deze projecten moeten steken en dit zullen zij gedurende een
groot aantal jaren moeten doen.
Voor de verrichtingen van de werkgroep, die zich bezighoudt met de studie
van de beteugeling van bergstromen en de bestrijding van het lawinegevaar,
werd algemene waardering uitgesproken. Deze werkgroep hem in de afgelopen jaren zeer goede studies gemaakt en de resultaten van dit werk blijken
in de verschillende landen duidelijk zichtbaar te zijn.
De nog vrij jonge werkgroep voor de bestudering van het kastanjevraagstuk is in het jaar 1962 bijeengekomen en denkt in 1965 weer tezamen te
zijn om de resultaten, die gedurende deze jaren zullen worden verzameld,
te kunnen bestuderen.
Er blijft veel belangstelling bestaan voor de studiereizen, die onder auspi-
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ciën van de Europese Bosbouwcommissie in de verschillende landen worden
gehouden. Daarbij mag niet onvermeld worden gelaten, dat bij de studiereis
in Nederland zowel een record aantal landen, als deelnemers, aanwezig was.
Het verdient aanbeveling, dat de verschillende landen naar deze studiereizen
personen afvaardigen, die eenzelfde werk in de verschillende landen uitoefenen. Hier komen nog te veel mensen tezamen, die in hun landen een
andere functie hebben.
De studiereizen zijn bedoeld voor de praktische bosbouwers en niet voor
de beleidsfiguren bij de directies van de bosbouwdiensten, noch voor personen
uit de onderwijswereld of uit het onderzoekswezen. Men moet, zowel bij
het kiezen van het onderwerp als bij het kiezen van de personen, die men
naar deze studiereizen afvaardigt, zien naar personen, die praktische bosbouwers zijn in een rang, die niet hoger moet zijn dan die van provinciaal
hoofd van de bosbouwdienst.
Ook werd naar vor.en gebracht, dat een bepaald onderwerp, zoals de
dunning - het onderwerp, waar de studiereis in Nederland zich mee bezig
hield - ook kan worden gekozen voor een studiereis in een ander land.
Een algemeen onderwerp, zoals dunning, kan men zeer goed in verschillende
landen bezien en de discussies kunnen zich na enige jaren weer herhalen,
omdat bij een dergelijk onderwerp zeker niet kan worden gezegd, dat het
laatste woord reeds is gesproken.
Tenslotte werd ook aandacht besteed aan de vorderingen, die de gemengde
werkgroep F.A.OJE.C.E. voor de bos- en houtstatistiek en de gemengde
werkgroep F.A.O./E.C.E. voor de opleiding van bosarbeiders in de afgelopen jaren hebben bereikt.
Ten aanzien van de verhouding en samenwerking van de Europese Bosbouwcommissie met de Europese Landbouwcommissie werd opgemerkt dat
moet worden erkend, dat het werk van de Europese Landbouwcommissie
in wezen zoveel moeilijker is dan dat van de Bosbouwcommissie. De problemen in de landbouw in de verschillende landen zijn zeer groot. De vraagstukken van de bosbouw zijn eenvoudiger.
Vooral wat betreft de rentabiliteit van bosbouw en landbouw moet wel
worden gezegd, dat bij het teruggaan van deze rentabiliteit voor beide takken, deze in de landbouw zo sterk achteruit is gegaan, dat niet alleen
economische, maar vooral sociale maatschappelijke problemen zijn gekomen,
die het werk van de Landbouwcommissie zeer bemoeilijken.
De vergadering was van mening, dat het bestuur van de Europese Bosbouwcommissie moet voortgaan zijn contacten niet het bestuur van de Landbouwcommissie te onderhouden, hoewel men wel begreep, dat in het verleden deze contacten - behalve verkenningen - niet zo verschrikkelijk
veel te betekenen hadden.
Ook werd gesproken over de begroting van de Voedsel- en Landbouworganisatie voor de jaren 1964-1965. Deze begroting vertoont een zeer grote
verhoging. Deze grote verhoging vindt men niet bij de bosbouw en men
vindt haar in mindere mate bij de visserij, maar bij de andere afdelingen
moet men van een enorme verhoging spreken.
De Europese Bosbouwcommissie is van mening, dat voor een goede organisatie men niet te snel tot grote verhogingen moet overgaan. Een goede
organisatie kan men slechts geleidelijk opbouwen anders gebeuren er onnodige zaken, terwijl men er ook rekening mee moet houden, dat men bij
de keuze van personen een juiste keuze doet.
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Namens de zes directeuren van de E.E.G.-landen zette de Franse Directeur-Generaal uiteen, welke werkzaamneden er in verband met de Europese

Economische Gemeenschap in de afgelopen twee jaren waren verkregen.
De afgevaardigden van de E.v.A.-landen zetten uiteen, dat tot hun leedwezen
op bosbouwkundig gebied binnen de E.V.A. weinig of niets was bereikt.
Een commissie van de directeuren-generaal van de bosbouw in de E.V.A.landen bestaat niet. De vertegenwoordigers van de landen van het Pact van
Warschau waren op een ook aan hen gestelde vraag niet voorbereid en
meenden daarom geen inlichtingen over hun gemeenschappelijke werkzaamhedeu te kunnen geven.
Bij de keuze van het bestuur voor de komende twee jaren, werd er van
uitgegaan, dat één bestuurslid moest komen uit de Scandinavische landen,
één bestuurslid uit West-Europa, één bestuurslid uit Midden-Europa en
één uit het Middellandse Zeegebied. De keuze viel daarbij op prof. dr Otto
Eckmüllner (Oostenrijk) als voorzitter en voorts op de heren Haakon Frjllund (Denemarken), Stoffels (Nederland) en prof. dr Klepac (Joegoslavië).')
Vele zaken moesten vanzelfsprekend aan dit bestuur worden overgelaten.
Het bestuur was voornemens om reeds in het begin van 1964 bijeen te
komen, teneinde de resultaten van deze vergadering nader uil te werken.
Een eendaagse excursie naar de houtvesterij van de Hogeschool in Zürich
besloot deze zitting van de Europese Bosbouwcommissie.
1) De directeur van het Nederlands Staatsbosbeheer, ie A. Stoffels, werd gekozen tot
vice-voorzitter; de heer Fr~lund is directeur van het Deense boswezen. Red.

SELECTIE- EN VEREDELINGSCOMMISSIE BOSBOUWPROEFSTATION
Op 5 februari 1964 werd de eerste vergadering gehouden van de nieuw ingestelde
Commissie van advies van het bestuur van de Stichting Bosbouwproefstation "De
Dorschkamp" inzake selectie en veredeling van bos- en laanbomen.
Deze commissie heeft tot taak, gevraagd of ongevraagd, het bestuur van het Bosbouwproefstation te adviseren aangaande het stimuleren van en het geven van richting
aan het onderzoek op het gebied van de selectie en veredeling van bos- en laanbomen
door het proefstation.
De commissie is samengesteld uit de volgende leden:
Prof. G. Hellinga, afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool, voorzitter;
L. Y. Brouwers en M. J A. Camps (Landbouwschap);
F. W. Burger en Jac. Lombarts (Vereniging van Boomzaadhandelaren -eesters en bosplantsoenkwekers);
M. A. Erkelens (NAKAB);
J. van Florenstein Mulder en G. Memelink (Bosschap);
A. J. Grandjean (Staatsbosbeheer).
Het secretariaat berust bij de directeur van het Bosbouwproefstation.

144

REGIONAAL POPULIEREN CONGRES

De Internationale Populieren Commissie organiseert een regionaal congres
in West·Europa van 18 tot 25 juni 1964 en wel op uitnodiging van de rege·
ringen van België, West·Duitsland en Nederland. De Nationale Populieren
Commissies van de drie landen hebben zich gezamenlijk met de voorberei·
dingen van het congres belast.
Het congres zal beginnen in KasseI met een openingsbijeenkomst. Deze
wordt gevolgd door een studiereis in de drie landen. De sluiting zal plaats
hebben in een zitting te Brussel.
Een korte samenvatting van het programma luidt als volgt:
Donderdag 18 juni: Openingszitting in KasseI. Bezoek aan het Populieren
Instituut en enkele proefterreinen in Hannoversch Münden. Ontvangst door
de regering van Hessen in KasseI.
Vrijdag 19 juni: Bezoek aan populierenbeplantingen in het Forstarnt Neheim
(40 km ten oosten van Dortmund Hörde) en in de omgeving van Düsseldorf.
Zaterdag 20 juni: Bezoek aan populierenbeplantingen in de omgeving van
Düsseldorf. In de namiddag ontvangst door de regering van Nordrhein·
Westfalen.
Zondag 21 juni: Ochtend vrij. Reis naar Zwolle.
Maandag 22 juni: Bezichtiging van wegbeplantingen en bebossingen in de
nieuwe Zuiderzee·polders. Ontvangst door de Nederlandse minister van
Landbouw en Visserij.
Dinsdag 23 juni: Bezichtiging van populieren· en espen opstanden in de
omgeving van Eindhoven. Reis naar Brussel.
Woensdag 24 juni: Bezoek aan het Populieren Instituut van de "Union Allu·
mettière" te Grammont (Geraardsbergen aan de Zuidelijke grens van Oost·
Vlaanderen) en zijn proefterreinen. Bezoek aan het Populetum "Egenhoven"
van het Staatsbosbeheer en enkele beplantingen.
Donderdag 25 juni: Slotzitting in Brussel te openen door de Belgische mi·
nister van Landbouw.
Een overzicht van kosten en aanmeldingsformulieren kunnen samen met
het uitvoerige programma worden aangevraagd bij het secretariaat van de
Nationale Populieren Commissie, Museumlaan 2, Utrecht.

N.B. Voortzetting rubriek op bladz. 148.

