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Te Mariaruike Läzne in Tsjecho~Slówakije zal '28 April a.s. een internationale hout
conferentie aanvangen. die onder auspiciën staat van de F.A.O. (Voedsel.. en. Land-:
bouworganisatie der Vereenigde 'Naties) De voorloopige Nederlandsche' delegatie, is
samengesteld uit Or J. A. van Steyn. directeur van het Staatsboschbeheer. gede1egeer..
·de; A. Kouwenaar. directeur van het Rijksbul"eau voor :Hout. plaatsvérvanger.· Drs, H.
Jonker, handelssecretarls hlj de Nederlaridsche Ambassade te Londen, advise~r.
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Bij de Tweede "Kamer der . 'Staten~GE!ne~aal is 'ingediend een' ,wetsontwerp 'tot góed":
keurirlg van het Statuut van de Voedsel .. en Landbouworganisatie_ dér yel"eenigdè
Naties~
.
..'
., ."
"
. . . .
, ".
".
In, de memorie van _toèlichting wordt o.a. ge·zegeÏ.' dat verwacht oÎag worden, dat
deze organisatie geleidelijk haar activiteit lZal ontplç50ien tot zegen der menschheid en
derhalve ook van Nederland. Het statuut werd namens de regee-ringen van 37 landen
geteekend. Daar het is aan te merken, als een verdrag gesloten; met vreemde mogend..
heden. is het bij de Staten..Generaal ,ter goedkeUring aangeboden:
'
2. Conferentie over boschbouwstatisfieken te Rome. ~)
Van '31 Maart tot 3 'Apri1 jJ. is, te Rome onder aus~ciën van' de F.A.O. (Voedsel,:,
en Landbouworganisatie der Vereenigde Naties), een, conferenUe .gehouden over bosçh..
bouw..statistieken.-- waar Nederland was vertegenwoordigd door Or J. A. van S te y n ..
directeur van het Staatsboschbeheer. en Mi- A. J. 'van Be r kei. directeur van het
Rij~bureau VOOr Hout. Voorts_ waren Odstetirijk. Bulgarije; Denemarken. ~rankrijk.
Italië. Libanon. Polen. Engeland. Zwitserland. Syrië. Tsjecho.SlowakiJe en, Turkije ,ter.
conferentie vertegenwoordigd. Deze bijeenkomst was, voorafgegaan door een in Februari
j.l. te Washington gehouden conferentie over hetlzelfde onderwerp. waar vertegenwoor..
digers uit Noord.. 'en Zudi~Amerika. _AllStn!dië, Nieuw..Zeeland ,en China' aanwezig
..
waren.
.. ,
Aan een door Or J. A. v a on S t e y n opgesteld rapport Over de conferentie te Rome
wordt het volgende ontleend:
-:
',
_
. ~ " .Het doel van deze, conferentie was te geraken tot' een, betrouwbare. internationaal
vergel~J!cl>are statistiek, van bosscheJ;1 en boschproducten. Het bijhouden van statistieken
zál vele landen ook dwingen zich meet:" rekenschap te geven van de factoren. die in
eigen ..land invlbed hebben op de houtvoo~iening. en van de maatregelen. die tot ver..
betering kunnen leiden. Belangrijk in dit opzicht b.v. is- het tegengaaQ ván verkwisting
van hout. zoowel bij den' oogst als bij de verwerking. Thans gaat in vele gevallen nog
, ,
.
gemiddeld % van dén' boom verloren.'
Voldoende _statistische gegevens 'zullen het mogelijk maken tot een juist: oordeel tè
komen, over al die maatregelen, welke iiaast de directe voorziening in de behoeften aan
hout ten doel hebben de houtproductie in goede banen te' leideri. zooals hef tegengaan
van ontbosschingen en de daarmede verba~d houdende, 'verwoesting van cultuurland :
bebossclling van ongeveer 500 millioen, ha ontbloot terrein; goed 'boschbeheer. dat tot
maximum opbrengsten leidt; maatregelen tegen vernieling -van, bosschen door vuur en
insecten enz. Een deskundige vermeldt. dat met het hout, dat jaarlijks in Noord..Amerika
door brand verloren gaat. een 'huis van, vijf vertrekken 'Zou kunnen worden gebouwd'
op elke 30 m aan weerszijden van den weg van Parijs naar Moskou.
Men neeIJlt aan. dat de oppervlakte bosch op de wereld ongeveer 3.650 millioen ha
beslaat. d.i. omstreeks 1.13 van de totale 6ppervlakte. Van deze bosschen is thans wel..
licht 1200 millioen ha in, exploitatie. waarvan er naar schatting slechts 300 mill~oen ha'
in 'geregeld boschbeheer zijn. De statistieken voor Europa. Noord...Amerika en de Sowjet..
Unie met tezamen ongeveer 42 % van de totale boschoppervlakte. toenen aan. dat ia
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Europa en Noord~Amerika de vellingen belangrijk grooter zijn dan de aangroei. De
wereldoorlog heeft de verhouding nog slechter gemaakt. In verschillende landen is in
den laatsten wereldoorlog de houtvoçrraad sterk geslonken. Zeer zwaar is o.a. Polen
getroffen. dat 180 millioen m3 hout offerde en van exportland tot importland werd.
.
Engeland verloor pl.m. 2/3 van zijn reeds kleinen houtvoorraad.
Naast achteruitgang in den houtvoorraad heeft d~ oorlog een, ,geweldige behoefte aan
,hout voor den wederopbouw verÇ>O,fzaaftt. Het is dan Ook te verwachten. dat zich in
de komende jaren in vele .landen een groot tekort zal doen gev~_len. temeer daar ver...
schillende exportlanden voorzichtiger met hun ,afzet zijn geworden. Alleen voor Europa
werd voor 1946 het tekort aan werkhout op lOyl" millioen m 3 geschat; voor de wereld
op ruim 15,!,1 millioen m 3 ,
_
,
De F .A.a. heeft den ernst van den toestand ingezien en zal maatregelen in studie
nemen en bevorderen. die niet alleen de 'voorziening in de behoefte aan hout in goede
banen kunnen leiden. doch ook bIjdragen tot behoud. herstel en uitbreiding van ane
andere factoren~ die de bosschen onontbeerlijk maken voor het welZijn der .volken. Er
is bosch genoeg op de wereld om alle behoeften te dekken. Om dat doel te bereiken
is een eerste vereischte. dat over goede statistische' gegevens wordt beschikt. De om..
standigheden in de verschillende landen van de wereld zijn. wat bosch en handel in
boschproducten betreft. zoo verschillend. dat het geen gemakkelijke taak is geweest
algemeen bruikbare statistiscJte fonn1,1lieren te ontwerpen. De poging daartoc kan echter
in het algemeen als geslaagd worden beschouwd. D~ boschbouwstaf van de F.A.Q.
zal de staten nader uitwerken. met inachtneming van de opmerkingen. die op de coo·
ferenties te Washington en Rome lZijn gemaakt. Het ligt In de bedoeling. dat zoowel
i,aarlijksche: als vereenvoudigde driemaandelijksche fOI:nlulieren worden ingevuld.
Het moet worden betreurd. dat verschillendç landen nog niet aan de door de F.A.Q.
op te maken statistieken zullen medewerken. De enorme rijkdom aan hout van Euro-peesch en Aziatisch Rusland zal daardoor b.v. wa~rschijnlijk vooralsnog niet anders dan
- evenals tot dusverre - door een min of meer globale schatting kunnen worden be ..
paald. Doch dit mag de F.A.Q. er niet van weerhouden een begin te maken met dezen
opbouw.
, Zonder goede statistiek is het niet mogelijk de prob!cmen op het gebied van ,de bos·
sehen en 'boschproducten op te lossen. De toestand met betrekking tot het product hout
is zoo ernstig, dat de F.A.O. het onverantwoord acht zich, niet onverwijld op grond van
de thans reeds beschikbare gegevens te beraden over de, mogelijkhedèn. die momenteel
openstaan.
.
Doeltreffende 'maatregelen zullen slechts kunnen worden .toegepast. indien over goed
geschoold personeel wordt be~hikt. Daaraan bestaat thans groot' gebrek. Ook deze
zijde van het vraagstuk heeft de F.A.O. in studie genomen; daarbij zal o.a. ook de
eventueeIe uitwisseling van personeel worden bezien.
.
Op de conferentie over bosehbouwstatistieken te Rome is een' voorstel aangenomen
om in 1950 over te gaan tot samenstelling van een overzicht van de boschbouw~lndustrle.
3. Het iepenhout tusschen 1 April en 1 October.
Bij beschikking van den Minister van Landbouw. Visscherij en Voedselvoorziening
Is bepaald. dat van het verbod om, tusschen 1 April en 1 October iepenhout te laten
liggen. opgestapeld te _houden of te vervoeren. alle gemeenten- ,zullen zijn uitgezonderd.

i. Bestrijding van' den dennenscheerder.
Bij beschikking van den Minister van Landbouw. Visscherij
is. ter bestrijding vaD den dennenscheerder. voor het tijdvak van
1947 algehcelc -ontheffing verleend van het verbod om tusschen
1947 geveld naaldhout te laten liggen of opgestapeld, te houden.
zoover dit hout ~ient voor vangstammen.

en Voedselvoorziening
15 Juni tot 1 Augustus
15 Mei en 1 Augustus,
doch zulks alléén. voot

