REDE VAN DE VOORZITTER J. H. BECKING
OP DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
OP 29 MEI 1958 TE BREDA
Dames en heren,
Mag ik U allen van harte welkom heten op deze voorjaarsvergadering
van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging. In het bijzonder moge
ik hier begroeten de directeur van het Staatsbosbeheer 'en de vertegenwoordigers van het Bosschap en van de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren ; hun aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.
De organisatie van deze voorjaarsbijeenkomst heeft ons wel enige
zorgen gebaard. Door tussenkomst van de directeur van het Staatsbosbeheer bereikte ons het voorstel van onze Belgische collega's om de
wereldtentoonstelling te benutten voor het nauwer aanhalen van de
banden tussen de Belgische en Nederlandse bosbouw in al zijn geledingen. Ons leek dit hartelijk initiatief zeer aanlokkelijk en wij hebben dan
ook van onze zijde getracht de voorjaarsbijeenkomst van onze vereniging
te Brussel te organiseren, waaraan naast een bezoek aan de Expo ook

een ochtend-excursie naar het ·beroemde Zoniënbos zou kunnen worden
verbonden. Helaas hebben wij dit plan door de moeilijke en zeer kostbare huisvesting van onze leden te Brussel moeten laten varen. Om onze
Belgische collega's niet geheel teleur te stellen, hebben wij tenslotte
besloten tot een ééndaags bezoek aan de Expo vanuit Breda. Hoewel
hierdoor het contact onvermijdelijk minder intensief zal zijn, hopen wij
toch hiermede de kiem te hebben gelegd voor een toekomstige nauwere
samenwerking, waaraan ook wij zeker behoefte gevoelen.
Door dit alles waren wij echter met de organisatie van onze voorjaarsbijeenkomst enigszins in tijdnood geraakt. Het bleek niet meer
mogelijk in de dicht bij het bos gelegen hotels van Breda voldoende
plaatsruimte tegen een redelijke prijs te verkrijgen, en zo zijn wij tenslotte in het Wapen van Nassau bij Moeke beland. Wij hopen, dat de
goede zorgen van Moeke U het gemis aan natuursdhoon zal weten te

vergoeden. De autobustocht naar Brussel zal ongetwijfeld vermoeiend
zijn. Om deze bevredigend te laten verlopen is enige discipline noodzakelijk, waarvoor ik beleefd uw aller medewerking zou willen inroepen.
Op zaterdagmorgen zullen wij ·dan onder leiding van de heer ten
Bruggencate, die ik ook hier nog in het bijzonder welkom wil heten, een
excursie naar het, -in zijn voorjaarstooi wel hijzonder aantrekkelijke.

Liesbos maken. Het is thans 9 jaar geleden, dat onze vereniging dit
gebied bezocht. Het zal voor de toen aanwezige leden ongetwijfeld interessant zijn kennis te nemen, hoe de toen bezichbigde eikenbezaaiingen
van de vroegere beheerder Tutein Nolthenius zich hebben ontwikkeld.
Daarna zullen wij nog een kort bezoek brengen aan het Mastbos, waar
de heer ten Bruggencate U zal tonen, hoe hij de allengs overoude dennenopstanden geleidelijk denkt te verjongen, zonder aan de grote recreatie-waarde van dit bos afbreuk te doen. De heer ten Bruggencate
heeft zich bereid verklaard over deze excursie aan het einde van deze
vergadering nog een korte inleiding te geven.
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Het is traditie ge\Vorden, dat de Voorzitter in zijn openingsrede de
voornaamste gebeurtenissen sinds de laatste vergadering schetst, en
daaraan wil ik mij uiteraard niet onttrekken.

Als belangrijke gebeurtenis dien ik dan in de eerste plaats te vermelden de zeer geslaagde bijeenkomst van onze Studiekring op 21 en 22
november 1957 te Beekbergen, waarop alle facetten van de douglasteelt
in Nederland in beschouwing zijn genomen. De bijeenkomst werd door
68 leden bezocht, en was door een 9-tal vooraf verschenen goed gedocumenteerde prae-adviezen, die met de discussie ongeveer 5 nummers
van ons tijdschrift zullen vullen, voorbeeldig voorbereid. Een aanslui . .

tende excursie bood gelegenheid de verschillende problemen op het
terrein nader toe te lichten. Deze bijeenkomst is voor de ontwikkeling
van de bosbouw ïn Nederland ongetwijfeld van grote waarde geweest
en het heelt mij dan ook genoegen gedaan te kunnen constateren, dat
de daar gepropageerde coulissenverjonging van de ·douglas op enkele
plaatsen reeds direkt in toepassing is gebracht.
Het ligt, zoals U bekend zal zijn, in het voornemen van de redactie
de verschillende douglas prae-adviezen en de daarover gevoerde discus-

sie afzonderlijk gebundeld uit te geven. Ik hoop, dat voor deze uitgave
ruime belangstelling zal bestaan, daar dit de door de vele tabellen hoog
opgelopen drukkosten enigermate zal kunnen compenseren.

De gemeenschappelijke uitgave van ons tijdschrift met de Vereniging
van Boseigenaren is met I januari 1958 een feit geworden. Door het
nieuwe omslag heeft het tijdschrift ook een aantrekkelijker uiterlijk verkregen. Ik ben er mij van bewust, dat de redactie door deze gemeenschappelijke uitgave voor een verzwaarde taak werd gesteld. Zij heeft
zich hiervan echter op zeer veI'dienstelijke wijze gekweten. Het is mij
dan ook een behoefte om haar en in het bijzonder haar onvermoeide
secretaris Ir. F. W. Burger, vanaf deze plaats daarvoor onze grote
waardering te betuigen.
Voor de leden van beide verenigingen is de contributie voor de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging tot f lOper jaar verlaagd. Wij hopen,
dat deze belangrijke contributieverlaging voor meer leden van de Vereniging van Boseigenaren aanleiding zal zijn om ook lid van onze vereni-

ging te worden, daar wij hierdoor beter in staat zullen worden gesteld
om onze meer ideële doelstelling naar behoren te vervullen.
De band, die door de gemeenschappelijke uitgifte van het tijdschrift
tussen de Nederlandsdhe Boschbouw Vereeniging en de Vereniging van
Boseigenaren is tot stand gekomen, heeft ook de verdere samenwerlting
tussen beide verenigingen gestimuleerd. Zo .is de wenselijkheid naar
voren gekomen om contacten met het buitenland, voor zoveel als

mogelijk is, gemeenschappelijk te onderhouden. Doch niet alleen van de
buitenlandse vertegenwoordiging. maar e.veneens ten aanzien van de

binnenlandse bevordering van de bosbouw, is

deze samenwerking

groeiende.

Zo hebben de besturen van beide verenigingen van gedachten gewisseld over ,het gezamenlijk instellen van een wildplaagcommissie om het
steeds ernstiger wordende probleem van de schade, die door het aanhouden van een te grote. wildstand in onze bossen aan de land- en bosbouw wordt toegebracht, in studie te nemen en maatregelen te beramen.

hoe daaraan paal en perk zou zijn te stellen. In deze commissie zouden
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onder een deskundig voorzitter, 3 vertegenwoordigers van de landbouw,
3 vertegenwoordigers van de bosbouw en I vertegenwoordiger van het
jagers genootschap zitting moeten hebben.
Een andere mogelijkheid van ~amenwerking doet zich voor in de steeds
moeilijker wordende afzet van onze Bchte 'houtsortimenten, die tot een
zeer sterke prijsdaling heeft geleid.
Beide activiteiten bevinden zich nog in het stadium van voorbereiding,
waardoor hieromtrent thans nog geen bepaalde mededelingen zijn te
doen. Ik heb slechts gemeend deze even te moeten aanstippen, als
symptonen voor een groeiende nauwere samenwerking. Wij menen dit
zeer te moeten toejuichen. daar een bundeling van krachten voor ge. .

zamenlijke belangen ongetwijfeld meer effect zal kunnen sorteren.
Voorts meen ik hier te moeten memoreren het verschijnen van het

kostprijsrapport voor het hout van de groveden in Nederland, dat door
een commissie van het Bosschap onder voorzitterschap van Ir. H. W.
Schenkenberg van Mierop is uitgebracht. Weliswaar valt dit rapport
eigenlijk in een vroegere periode - het is in mei 1957 verschenen doch het heeft eerst Jn de laatste periode meer algemene bekendheid
gekregen. De ,berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de toestand
in 1956. Door de toentertijd zeer gunstige marktconjunctuur was het
rendement van de grovedennencultuur niet onbevredigend. Helaas is
echter door de sindsdien opgetreden daling der houtprijzen, de slechter
wordende afzetmogelijkheid van de dunne houtsortimenten en de stijging
der arbeidslonen, 'het aspect weer zorgelijk 'geworden. Het is dan ook
begrijpelijk, dat de Vereniging van Boseigenaren in het jaarverslag van
1957 erop heeft gewezen, dat onder de huidige omstandigheden de
omzetbelasting van 5% wel bijzonder zwaar gaat drukken, daar ,hierbij
in het geheel 'geen rekening wordt gehouden met de draagkracht van
het bedrijf. In ,het verleden is de omzetbelasting, met het stijgen der
houtprijzen, in een vlot tempo van 3 tot 5% verhoogd. Het is uit dit
oogpunt allMzins billijk te achten, dat nu de toestand zich wederom in
ongunstige zin heeft gewijzigd, even vlot tot een verlaging van deze
belasting zal worden overgegaan.
, Voor dergelijke kostprijsberekeningen zijn betrouwbare basisgegevens
een onafwijsbare eis. Het moet worden erkend, ·dat daaraan tot nu toe

veel heeft ontbroken. Het is daarom een verblijdend feit, dat het Staatsposbeheer is overgegaan tot de invoering van een doelmatige bedrijfsboekhouding, die deze gegevens zal kunnen verschaffen. Het is te hopen,
dat ook de grotere particuliere bosbedrijven hierin niet ten achter zullen
blijven. Bij onderlinge samenwerking zou men dan tot interessante bedrijfsvergelijkingen kunnen komen, waaruit voor beide partijen veel lering
is te trekken. In dit opzicht is men 'bij de landbouw reeds veel verder
gevorderd.
Voorts meen ik hier ook even de aandacht te moeten vestigen op het
verschijnen van een tweetal voor de ,bosbouw belangrijke publicaties.
In de eerste plaats kan ik dan noemen het tweede deel van de N ederlandse Bosstatistiek over de bossen van de Veluwe, waarin een schat
van waardevolle gegevens over dit bosgebied beschikbaar is gekomen.
De tweede publicatie ,is het Jaarverslag van het Staatsbosbeheer over
de jaren 1955 en 1956 ineen nieuw bijzonder aantrekkelijk kleed, waarvoor ik de directie van het Staatsbosbeheer gaarne, mijn hulde betuig.
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Men heeft hierin de dorre opsomming van cijfermateriaal zoveel mogelijk

beperkt en het geheel verlucht door een groot aantal bijzonder fraaie
afbeeldingen. Het geeft de lezer een inzicht in de vele taken waarvoor
het Staatsbosbeheer is gesteld: domeinbeheer, landschapsverzorging,
natuurbescherming, bosbouwvoorlichting en bosbouwonderzoek, die in
dit verslag als in een caleidoscoop de revue passeren.
Er zijn ook een aan~al heugelijke feiten te memoreren.
Op 4 februari heeft Prof. Dr. G. Hellinga met een zeer belangwekkende rede over de problemen rondom de houtteelt, het ambt van hoogleraar in de houtteelt aan de Landbouwhogeschool officieel aanvaard.
Wij spreken gaarne de hoop uit, dat het Prof. Hellinga gegeven moge
zijn nog vele jaren zijn veelbelovende arbeid voort te zetten.
Op 30 april heeft het H.M. de Koningin behaagd Dr. H. van Vloten
te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ik ben ervan
overtuigd uw aller mening te vertolken, dat deze zo wel verdiende onderscheiding voor zijn succesvolle arbeid als directeur van het Bosbouwproefstation "de Dorschkamp" ons ten zeerste heeft verheugd. Wij
wensen U, Dr. van Vloten, hiermede van harte geluk en wij zijn ervan
overtuigd, dat onder uw bekwame leiding het Bosbouwproefstation zijn
voorspoedige ontwikkeling zal weten voort te zetten.
Op 23 mei behaalde ons medebestuurslid Ir. J. F. van Oosten Slingeland, op een proefschrift De Sijsselt, een bijdrage tot de kennis van de
Veluwse bosgeschiedenis, de graad van Doctor in de Landbouwkunde.
Wij wensen onze jonge doctor met deze waardige afsluiting van zijn
wetenschappelijke vorming van harte geluk.
Naast deze persoonlijke feiten kan ik nog vermelden, dat het areaal
van het Staatsbosbeheer in deze periode met 105 ha is uitgebreid, deels
door aankoop, deels door overname 'Van het Ministerie van Financiën.

Een belangrijk grotere uitbreiding boekten de onder het Departement
. van 0., K. en W. ressorterende natuurreservaten, namenlijk van 724 ha,
verdeeld over 11 objecten.
Verder is op 2 april weer een geslaagde boomplantdag gehouden,
waarbij ook enige .. ndere gemeenten het goede voorbeeld van de gemeente Apeldoorn hebben gevolgd.
Onze vereniging heeft door overlijden het verlies te betreuren van
een 3-tal leden: de heren L. M. de Jong Schouwenburg, Jhr. A. J.
B. van Suchtelen van de Haare en Dr. R. Wind Hzn.
Voorts hebben de heren Ir. E. L. Florentinus, Ir. B. D. van Schelven
en Dr. J. G. P. M. Smeets voor het lidmaatschap bedankt.
Daarte~enover zijn 5 nieuwe leden tot onze vereniging toegetreden:
de heren Mr. P. J. J. Engels, Jhr. Mr. D. A. W. van Tets van Goudriaan, Ir. P. G. de Vries, A. J. Weijburg en Ir. F. J. Wolterson, die
ik. voorzover zij hier aanwezjg zijn. van harte in onze vereniging welkom

heet. Ik hoop, dat zij zich in deze kring spoedig geheel thuis zullen
gevoelen.

Ik ben hiermede aan het einde van mijn rede gekomen. Het is zeer
goed mogelijk, dat ik niet in alle opzichten volledig ben geweest, daar
ik een deel van deze periode in het buitenland vertoefde, en in mijn
werkkring geen dagelijks contact heb met het bosbedrijf. Ik hoop echter,
dat U in dat geval mij dit niet ten kwade zult willen duiden.
En hiermede open ik dan deze algemene voorjaarsvergadering.

