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Mededelingen inzake het' boswezen.
de houtvoorziening en de jacht

•

a. Subsidie herbebossing en herbeplanting.
De Directeur van het Staatsbosbeheer te Utrecht brengt ter kennis van belanghebbenden. dat aanvragen tot het verkrijgen van subsidie in de kosten van de herbebo,s...
sing en herbeplanting uiterlijk op 1 Mei 1949 bij hem moeten zijn ingediend om nog
in behandeUng' te kunnen worden genomen. .
.
Aanvragen. die na die datum worden ontvangen. zullen in het algemeen tenijde
worden gelegd.
'.
. .
Zoals bekend is, kan alléên subsidie worden verleend in de kosten van herbebossing
of herbeplanting. die nodig ziJn' we,gens vellingen of vernielingen. welke tussen 1 Octo.ber 1940 en 1 October 1945 zijn geschied.
b. Eerste bijeenkom,st van de Commissie voor Europese Bosbouw en BosOOuwproducten.
Van 6-10 Juli j.l. is tI:! Gl:!nêve de eerstl:! bijeenkomst gehouden van de Commissie

voor Europese Bosbouw en Bosbouwproducten. Nederland was vertegenwoordigd door
Or J. A. van St e y n. Directeur van hçt Staatsbosbeheer. '
De Commissie is opgericht naar aanleiding van de te Marianske Lazne (Tsjecho. .
Slowakije) gehouden International Timber Conference. waar de Europese!landen wer~
den uitgenodigd samen te 'komen, teneinde informaties en standpunten uit te wisselen.
Wfjar het E,C.E.-F.A.O. Timber '·Comittee zich bedg houdt met de productie. het
verbruik en de behoefte aan hout. zijn op genoemde verg "ldering speciaal beschou~
wingen gewijd aan de opbrengst der bossen en de verwachtingen voor de toekomst,
waarbij vooral de bosbouwpolitiek van de verschillende landen is bestudeerd, alsmede
de mogelijkheid van coördinatie tussen de verschillende nationale plannen.
Voor de vergadering ,waren uitgenodigd aHe leden·landen van de F.A.O. in Europa'
r en om de Middellandse Zeet alsmede Zweden, dat. hoewel geen lid van de F.A.O..
een belangrijk aandeel heeft in het werk van de E.C.E.-F.A.O. Timber Conference.
Aan de -andere niet-leden in deze aTea was verzocht een waarnemer te sturen. Dit,
verzoek was ook 'gericht aan de bezettingsautorit~iten' in Duitsland eri Noord-Afrika.
alsmede aan de bij dit onderwerp geïnteresseerde internationale organisaties.
Wij hopen onze. lezers over de resultaten van deze bijeenkomst nader te kunnen
inlichten.
r

INTERNATIONAL lINION OF FOREST RESEARCH ORGANISATIONS,

-,

Deze vereniging houdt van 5 tot 11 September 1948 haar 10e congres te Zürich in
Zwitserland.
Belangrijke vra~gstukken van de bosbouw en het bosbouwkundig onderzoek staan
op het programma. Verder worden de reorganisatie van ,de vereniging, het contact met
.Unesco en F.A.O. en het werkplan voor de toêkomstige internationale samenwerking
van de instituten voor bosbouw kundig onderzoek behandeld.
i
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INSTALLATIE COMMISSIE HERZIENING BOSWET.

I

Bij de onlangs gehouden ,installatie van de nieuwe commissie tot herziening van de
Boswet .1922 heeft minister Man g'h 0 1 t betoogd, dat hèt Nederlandse bos bescher~
mlng behoeft., Er moet voor worden gezorgd, dat ons bosareaal. ondanks de nood..
zakelijke rationalisatie. niet vermindert, maar wordt vergroot. Tevens dient er naar
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te worden gestreefd. dat alle mogelijkheden voor een betere exploitatie worden uitge~
buil De commissie dient behalve aan recreatie en landschapsschoon ook aandacht te
schenken aan de economische kant van de bosbouw en de houtteelt. De minister achtte
het bereike~ van een evenwicht tussen de belangen van reCreatie en landschapsschoon
enerzjjds en de economische belangen anderzijds, zeer goed mogeJijk. Hierbij ware met
name ook 'aandacht te schenken aan het bosareaal in nieuwe gebied~n, speciaal inpolde:"
ring. Juist in de inpoldering zijn bepaalde factoren aanwezig, welke noodzakelijk _maken. dat ook dáár een voldoende hoeveelheid bos is, niet alleen uit een oogpunt van
landschapsschoon. maar ook. omdat in landboûwkring'en een zekere onger:ustheid heerst
over de achteruitgang van onze bodem.
Voorts Zijn er de problemen betreffende de structuur van de bodem en de water..
huishouding. die met het bosareaal samenhangen. Door gel:irek aan bebOSSing is, vooral
in de. lichte gronden, een zekere achteruitgang In deze factoren te' bespeuren. Ook aan
dit waagstuk moge de commisSie. aldus de minister, haar aandacht schenken. Het zijn
daàrom niet.- alleen de bosliefbebbers en degenen, die het boS;. economisch exploiteren.
die belang hebben bij de boswetgeving, _maar zeker ook de landbou\ykundigen. In ~~t .
klein zouden hier namelijk dezelfde verschijriselen kunnen optreden. welke zich in 'het
gtÓot in de, Verenigde Staten en ook in sommige delen van Europa voordoen, cn, wel
ontbossing en hienneqe gepaard gaande achteruitgang van de grond.
Ten sloUe meende de minister de punten, welke de commissie bij haar taak in het oog
moet houden. ~ls volgt te kunnen samenvatten:
"
1. De 'bosoppervlakte in Nederland mag niet achteruitgaan;
2. Voor een goede verdeling over het land. die zich 'aansluit aan de belangen van de
. landbouw. dient te, worden gezorgd; .
3. Het landbouwbelang dient goed in het oog te worden gehouden. '
Op verschillende plaatsen, mede tengevolge van de toename der bevolking. bestaat
een drang naar uitbreiding van cultuurgrond. Er dient echter op' te worden toegezien.
dat het ,bosareaal niet achteruitgaat, maar toeneemt.
4. Wij kunnen ons niet veroorloven in de toekomst nog slechte bossen te hebben. Een
goede verzorging der bossen is noodzakelijk. De bodemproductiewet biedt op dit
terrein nog 'onvoldoende bevoegdheid. Deze materie kan niet aan het vrije spel wor...
den overgelaten; er.is een zekere supervisie nodig .. Dit behoeft niet noodzakelijker..
'wijs staatstoezicht 'te z~jn. Het.is de taak der commissie te onderzoeken, welke vormen hiervoor 'moeten worden gevonden.
y
5. Ten slotte dient de coinmlssie na te gaan. op welke wijze, dit toezicht ware te ef~
fecfueren. De minister gaat èr daarbij van ,uit. dat de meeste hoseigenaren ook bos...
liefhebbers zijn. Hij meent door grotere verantwoordelijkheid op de eigenaren te
leggen. hun, Helde voor het bos te kunnen stimuleren.

"

,

,

.\

!

\

\
t.

.

,

"
"

.'

j

