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CONCLUS/ONS

1. To perform its lask, viz management and advisory work, Ihe Forestry
Commission has devised an efficient organization. To Ihal end il is supporled
by many committees.
2. The Foresl Research Station al Alice Holt is incorporated in the
Forestry Commission, whereby satisfactory interchange between forest science
and forest praetice is ascertained.
3. The Forestry Commission is to be considered a large economic enterprise. Among its activities are furthering employment and recreation'.
4. Productiveness decides many issues. The Net Discounted Revenue
(N.D.R.) is the main factor in many economic foreslry projecis.
5. Thetford Forest (22.000 ha) is divided in 2 districts and subdivided in
17 forest beats. II consists almost entirely of conifers.
6. The main factors limiting the choice of tree species are the frequency
ol late froSIS and the high pH ol the soil.
7. Contrary to the si/uation in other distriets ol the Forestry Commission
Ihe limber in Thetford Forest is fe/led and partly processed by workers in
its own service.
8. The future demand of seeds and plants is estimated in all lorest divisions
as unilormly as possible as a result ot the very clear and detailed prescriptions
tor the method ot calcu/ation.
9. 'The causes ot Ihe ditferences between estimated and actual demand ot
seeds and plants are analyzed.
10. The appraisal ot the seed crop is excellently organized. The central
training at AUce Holt and the detailed prescriptions tor crop appraisal
guarantee a uniform system of estimating throughout Ihe country.
11. The requirements concerning the minimum area for seed sfands are
too severe for the Netherlands.
12. The trea/ment ot these seed stands (e.g. manuring) is a/so important
and teasible tor the Netherlands.
*) Verkorte weergave van een rapport, samengesteld door de verschillende leden
van de studiegroep. vermeld in de inleiding.
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13. In preparing the establishment of seed orchards the Netherlands are
lagging behind.
14. Forestry in the Netherlands would greatly benefit by co-operation with
Great Britain and Denmark in assigning seed stands in Canada and the U.S.A.
and controlling the seed col/ection of those stands for the seed import.
15. The Forestry Commission's po/icy is developing towards the establishment of large central nurse,;es for Pinus spp.
16. Constant comparison and analysis of all circumstances i"fluencing the
results of the nurseries lead to considerable improvemenl.
17. The condition of 2 and 3 years old plant material of conifers at the end
of the winter in S. England is much beller than in the Netherlands. This is
not only a question of cUmate but also of treatment, possible even of provenanee.

18. Weed control in nurse,;es is done chemical/y or mechanically, never
by hand.
19. Within the scope of electable tree species conifers predominate for
economic reasons. Corsican pine is used to a high extent on account of its
high timber production. 1n the c/imate of Southem England there seem to be
few risks in the use of this species.
20. Fel/ing-areas are large as a rule. 1n most cases they are planted by
machines. There is no loss of increment after felling, because the area, felled
in autumn and winter, is replanted during the fol/owing spring.
21. For reasons of economy planting distances are very large by our
standards. This is made possible by the superior quality of the planting stock
as mentioned above and the good quality of the soil.
22. Producing knotiess saw logs is the main object of the management.
Early pruning and comparatively heavy thinning help to realise this goal.
23. Fomes annosus control is a standard procedure at every felling site
belonging to the Forestry Commission. The method of control is constan-tly
being adapted to the progress of research.
24. Measures concerning wild life management (especially of deer) and
those concerning the development of recreation are still in' the initial stage.
25. The entire system of the Forestry Commission is one of stringent,
schematic /ines. lts organization has been laid down in strict reguwtions and
instructions.

26. Once problems have been recognized and considered important enough
by the Directorate of the Forestry Commission they are made objects ot
research.
27. Staff members of the Forestry Commission are in charge of the study
of marketing problems, the selling of its own timber, the information aboui
the use of home grown timber and the promotion of the establishment of
timber utilizing industries.
28. The Forestry Commission plays an active part in price developments
of the timber market. It trles ta find new passibilities for the use of homei
grown timber by offering long-term contracts (e.g. over 10 years periods) to
timber utUiting industries.
29. By regional and national commillees the Forestry Commission. is
advized in mallers concerning the interests of forestry and home grown IImber. Timber producers, limber traders and timber research institutes are
represented in these commillees. They also inc/ude independent members e.g.
representalÏves of the trade unions.
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30. The processing of long logs imo assor/ments at a central place like
the Brandon Depot gives possibilities to imprave labol/r organization and
mechanization.

Opinions differ with regard to the advamages of central processing when
compared to processing at the forest roadside.
Fulllre development in this respect will mainly depend on the nl/mber of
workers available, their willingness to do manual work outdoors and the level
of their wages.
The present trend points 10 more interest in the processing at a eentral
place.
.
31. The selling of home grown timber at a central place either by organizations of producers (e.g. the co-operation~ of forest owners) or by timber
merchants impraves the possibilities of obtaining good pdces when compared
to the selling of small separate quantities.
32. The Forestry Commission provides information to private forest
owners. In most cases this information is given by officials having a forest
managing function within the Forestry Commission as weil.
33. The privately owned forests covering approximately 60% of the total
lorest area of Great Britain aften are small-sized. These forest lots belang in
most cases to estates. They are an asset to scenery and important lor the
protection of wildlife and hUn/ing. In silvicultural respects the privately owned
forests aften could be better.
34. Private forestry is greatly stimulated by a system of subsidies atrd tax
lacilities.
35. Many Woodland Associations have been established all over Great
Britain; these associations are limited liability companies with a co-operative
basis. The Government stimulates their establishment and development. Many
of these Associations are smalI; in the long run the larges/ have the best change
to remain, in the first place because they are able to maintain better stalf.
36. These Woodland Associations have a regional delimitation. Often
their aim is limited to joint purchase e.g. of planting material and toais, timber sales, advisory work etc. They do not carry out complete management of
estates.

For services rendered the members-shareholders are charged prices according to a system of tariffs.
37. In order to have a raison d'être these co-operative associations have

to comprise at least 10.000 ha of forest.
38. Several private enterprises 0/1) a commercial basis have been established with the fol/owing objects: advisory work, management, forest utilization execution of al/ forest operations, marketing of limber, broker's
business etc. They mayalso work as contractars. Same buy and sell
assortments} a/hers may design landscape plans or act as garden architects.
39. The Forestry Commission stimulates private forestry in Great Britain
as fol/ows:
a) by oral and written information
b) by personal/y giving information to the forest owner
c) by eneauraging the establishment of co-operative organizations for forest
management
d) by measures laid down in the Dedication Scheme and
e) by measures laid down in the Approved Woodlands scheme
f) by giving private owners the possibili/y of leasing on long term their
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forests to the Forestry Commission or of letting the areas on long lease
to the Forestry Commission.
Ad d. Dedication Scheme
Subsidies for the cost of afforestation and reafforestation: as weil as a
yearly contribution towards the cost of management are given to the forest
owners who have conc1uded on agreement with the Forestry Commission in
which the areas agreed upon are permanently dedicated to forest.
Ad e. Approved Woodlands Scheme
1f forest owners object to conc1udi"g this agreement as mentioned above,
they can, under the Approved Woodlands Scheme, be granted a subsidy for
the cost of afforestation. However, no contribution towards the cost of
management is given.
INLEIDING

Doel: In oktober 1963 vatte het Staatsbosbeheer het plan op een studiegroep naar Engeland te zenden met als opdracht uitsluitend het bestuderen
van de praktische toepassing van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de bosbouw. Zodoende kon een studie worden gemaakt van verschillende aspekten van de bosbouw in Engeland tot en met de houtafzet,
zowel in het staatsbosbezit, beheerd door de "Forestry Commission" (F.C.),
als in het particuliere bosbezit.
Samenstelling. Een veelzijdige samenstelling van de studiegroep was noodzakelijk om deze doorstroming van onderzoekresultaten naar de praktijk in
zijn vele aspekten te kunnen bestuderen. Daarom werd de studiegroep samengesteld uit de navolgende bosbouw-ingenieurs: B. J. L. Beunders, J. Th.
Overbeek, D. Sikkel en J. Vlieger (Staatsbosbeheer), A. A. C. van Leeuwen
(Kon. Ned. Heidemaatschappij), R. Koster (Bosbouwproefstation) en A. G.
Gerritsen (Bureau Inlands Hout). Als voorzitter van de groep trad op G.
Hellinga (Landbouwhogeschool).
Voorbereiding. De F.C. (1, 2, 3) was gaarne bereid de studiegroep in
april 1964 te ontvangen en haar moet zeer veel lof worden toegezwaaid voor
de wijze waarop aan alle wensen is tegemoet gekomen. Vooral geldt dit de
verbindingsman van de F.C.: P. F. Garthwaite, die zich bijzonder veel moeite
heeft getroost de reis aan het gestelde doel te doen beantwoorden.
Met hem had in januari 1964 een voorbespreking plaats, waarbij een
voorlopig programma werd opgesteld en literatuur (4, 5, 6, 7), dienstvoorsc~ri(ten, memoranda enz. werden verkregen, zodat voorstudies konden worden gemaakt. De besprekingen en excursies waren niet altijd gemeenschappelijk. Er werden ook secties gevormd: sectie A bestudeerde in het bijzonder
kwekerijen, bosaanleg, bosverzorging en bosbescherming (Hellinga, Koster
en Sikkel), sectie B bosexploitatie en houtafzet (Beunders, Gerritsen en Overbeek), sectie C bosbeheer bij particulieren (Van Leeuwen en Vlieger).
Programma. Na ontvangst op het kantoor van de beheerder van Thetford
Forest, werden door de conservator G. W. Backhouse, de beheerders R.
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Ohard, H. A. E. Tilney - Bassett, P. A. W. OverelI en G. F. Ballance,
de houtvester, in het bijzonder met de voorlichting belast, voordrachten gehouden. Een excursie in Thetford Forest gaf de gewenste algemene oriëntering.
De daarop volgende dag werd door sectie A het Thetford Forest bezocht
met het oog op herbebossing, opstandsverzorging, Fomes-bestrijding en kwekerijwerk. Door sectie Baldaar bosexploitatie en houtafzet. Door sectie C
de "Eastern Woodlands Association Ltd.", terwijl in beschouwing werd genomen de samenwerking van boseigenaren.

De derde dag werd door sectie A voortzettend het werk in de kwekerijen,
bekeken en behandeld, konijnenbestrijding, het knuppelen en snoeien, het
dunnen van Pin us-opstanden, alsmede de houtsoortenkeuze. Door sectie B de
centrale stapelplaats "Brandon depot" bezocht en voor sectie C was de dag een
voortzetting van de vorige.
De vierde dag werd door sectie A het Proefstation "Alice Holt" bezichtigd
en de zaad- en plantsoenvoorziening bekeken. In sectie B werd op het hoofdkantoor van de F.C. besproken de kosten van bosexploitatie, produktiemogelijkheden en vestiging van nieuwe industrieën. Tenslotte werd met de "Home
Grown Timber Marketing Association" een bespreking gehouden. Door
sectie C werd met de "TilhilI Forestry and Advisory Co. Ltd." de bosbouwvoorlichting, beheer en uitvoering behandeld.
Op de vijfde dag bezochten de secties A en C de kwekerijen van de "TilhilI
Forestry Company". Sectie B bestudeerde het mechanisatie-onderzoek op
"Alice Holt". In de namiddag had een bespreking plaats op "Alice Holt" met
de "Deputy Director GeneraI" van de F.C.: G. B. Ryle, de directeur VOOr
Engeland J. R. Thom, de directeur van het proefstation A. Watt en de heer
P. F. Garthwaite.
De reis werd de zesde dag besloten met een bezoek aan de "Saville
Gardens" en het "Windsor Great Park".

HOOFDSTUK 1

DOELSTELLING VAN DE FORESTRY COMMISSION
Bij de instelling van de F.C. in 1919 was de opdracht een strategische
houtreserve te vormen voor tijden van oorlog. Tot 1950 was daarom het
streven voornamelijk gericht op een succesvolle bosaanleg, zonder zich daarbij
al te veel te bekommeren om de economische aspecten van de bosbouw. Pas
in de laatste jaren werd het beleid gewijzigd en de F.C. wordt nu beschouwd
als een grote economische onderneming, met als nevenfuncties het scheppen
van werkgelegenheid en het dienen van de recreatie. Als gevolg van deze
koerswijziging is het beheer niet meer alleen gericht op een zo goed mogelijke
bosaanleg, maar ook op een zo gunstig mogelijk economisch resultaat.
Het Parlement wijst de F.C. jaarlijks een bepaald bedrag toe voor de uitvoering van het bosbouwbeleid van de regering. De F.C. streeft er naar de
fondsen zodanig te gebruiken dat deze over een lange termijn de grootste
opbrengst geven. Als mate van opbrengst wordt gerekend met de verwachtingswaarde of de gedisconteerde netto opbrengst, de zogenaamde "Net
Discounted Revenue" (N.D.R.).
Voor de bepaling van de verwachtingswaarde rekent men met een rente-
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percentage van 3Y2%. Om de rentabiliteit van een bepaald plan van bosaanleg, wegaanleg enz. te bepalen en dit plan te vergelijken met andere
mogelijkheden, worden alle toekomstige opbrengsten en uitgaven, inclusief de
rente van geïnvesteerde kapitalen, gedisconteerd naar het jaar van aanleg. Als
de gedisconteerde inkomsten groter zijn dan de gedisconteerde uitgaven is de
N.D.R. positief; het plan kan dan worden aangenomen. Grondkosten worden buiten heschouwing gelaten. Door de "Management Section" van het
Bosbouwproefstation is hiervan een zogenaamde "Technical Instruction"
opgesteld met tabellen, ten behoeve van de bosinrichters en houtvesters. Met
plaatselijke omstandigheden van kosten, prijzen en opbrengsten wordt rekening gehouden.
.
Zo moet ook elk voorstel van grondaankoop voor bebossing vergezeld gaan
van een economische berekening, alvorens dit zelfs maar door de directie
van de F.C. in beschouwing wordt genomen. Wordt 3Y2% rente van de
investering gemaakt, dan wordt fiat voor aankoop en bebossing gegeven. Alleen wanneer bebossingen ook uit sociaal oogpunt van belang zijn, bijvoorbeeld om ontvolking van een gebied te voorkomen door meer werkgelegenheid
te scheppen, mag het rendement lager zijn dan 3Y2 %, maar niet lager dan
2%.
Voordat tot een bepaalde bosbouwkundige behandeling wordt besloten,
zoals bemesting, plantafstand, houtsoort, dunning, onderplanting, hervorming, verlenging van omloop, opsnoeien, wordt dus eerst een berekening
gemaakt over het te verwachten financiële resultaat. Er bestaat hierbij een
goede communicatie tussen beheer, directie, economische sectie en onderzoek.
In dit verband komt men bijvoorbeeld voor sitkaspar Ie boniteit op een
omloop van 35--40 jaar en voor slechte boniteit groveden op een omloop
van 65-70 jaar. In dit licht van zo economisch werken, moeten ook de
aangekondigde "Forest Management Tables" worden gezien.

Het beleid van de F.C. kan worden omschreven in de volgende punten:
1. Vergroting van de houtproduktie door zowel gestadige uitbreiding van
het bosareaal, in overeenstemming met de planologie, als door opvoering
van de houtproduktie van ieder bos afzonderlijk.
2. Uitvoering van een zo economisch mogelijk beheer, met inachtneming
van eventuele bijzondere doelstellingen.
3. Werkverschaffing op het platteland en handhaving van een vakbekame
arbeidersstand.
4. Bevordering van een doelmatige handel in inlands hout.
5. Behartiging van de esthetische waarde en de beschennende werking van de
bossen, alsmede aanmoediging van de openluchtrecreatie.
6. Bevordering van de industriële en sociale ontwikkelingen die verband
houden met de bosbouw.
7. Aanmoediging van een gezonde ontwikkeling van het particuliere bos en
daarbij speciaal behulpzaam te zijn om de voorwaarden te verschaffen,
waarbij zowel de produkten van de particulier als die van de Staat zo
voordelig mogelijk kunnen worden afgezet.

Om deze doeleinden te verwezenlijken heeft de F.C. een doelmatige organisatie opgebouwd. Opvallend is hierin de positie van het Bosbouwproefstation. De praktijk hecht veel waarde aan de resultaten van het onderzoek.
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Er is een goed samenspel tussen degenen die op het hoofdkantoor het beleid
bepalen en de leiding van het proefstation.

De problemen bereiken het proefstation:
1. Langs de gebruikelijke weg van de houtvester via conservator en hoofdkantoor; en ook rechtstreeks van de beheerder naar het proefstation.
2. Van het "Technical Committee", bestaande uit ane directeuren van de
F.C., het hoofd Financiële Zaken en de secretaris van de F.C., dat suggesties voor onderzoek doet.
3. Van het "Advisory Committee on Forest Research".
4. Van de "Private Woodlands Associations".
5. Van eigen onderzoekers.
6. Van de regelmatig gehouden conferenties van de staf van onderzoekers.
De resultaten van het onderzoek bereiken de praktijk:
I. Door cursussen, georganiseerd door de F.C. in het kader van scholing en
herscholing.
2. Door het systeem van inspectie van hoog naar laag. Het proefstation stuurt
zijn resultaten naar de directie van de F.C., waarbij wij moeten bedenken,
dat het proefstation een onderdeel van de F.C. is. Zodoende wordt de
directie Of alleen over de resultaten geïnformeerd Of de directie wordt
aanbevolen de resultaten in de praktijk door te voeren, waarbij het maken
van een instructie in overweging wordt gegeven.
Over het algemeen worden de onderzoekresultaten vrij spoedig in de
praktijk toegepast.
3. Door publikaties.
Op onze vraag of van te voren al over het bedrijfsdoel, namelijk volumeproduktie of kwaliteitsproduktie wordt beslist, luidde het antwoord als volgt:
Men zoekt nog zijn weg in dit probleem. In delen van het land waar zonder
veel kosten bosbouw moet worden bedreven, wordt volumeproduktie nagestreefd; dat is daar waar spaanderplatenfabrieken, papierfabrieken en dergelijke de kopers van het hout zijn. Bovendien heeft de F.C. leveringskontrakten
met bijvoorbeeld de mijnen; in de toekomst zal de betekenis van het produkt
mijnhout sterk verminderen.
De keuze tussen massaproduktie of kwaliteitsproduktie wordt dus beïnvloed
door de grondkwaliteit en de marktsituatie. In het algemeen kan men wel
zeggen dat een voorzichtig beleid met zich medebrengt op beide paarden te
wedden.
Het bedrijfsplan wordt niet voor een bepaalde periode opgesteld; het omvat
ruim gestelde voorschriften. Wel wordt elk jaar door de "District Forest
Officer" een plan opgesteld met quantitatieve gegevens en elke tien jaar
wordt een inventarisatie van het bos uitgevoerd.
Het beheer is gericht op opvoering van de produktiviteit. Om dit doel te
bereiken onderscheidt men in de organisatie de volgende niveau's:

"planning"
organisatie uitvoering -

taak van de "district officer"
taak van de "forester"
taak van de bosarbeider.

De factoren die invloed uitoefenen op de produktiviteit, waarvan de kontrole gerekend wordt te behoren tot de taak van de "district officer", zijn:
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1. de gemiddelde jaarlijkse aanwas; de gedisconteerde netto opbrengsten, de
N.D.R.'s, hangen hier nauw mee samen;
2. de kosten van bebossing; zeer vruchtbaar land heeft niet altijd het hoogste
rendement omdat de kosten van bebossing, inclusief wieden, zeer hoog
kunnen zijn;
3. de kosten van wegaanleg; normaal geldt ongeveer 4 km per 100 ha à
f 25.000 per km;
4. de kosten van beheer en onderhoud; op weinig produktieve grond moet de
bosbouw zo extensief mogelijk worden uitgeoefend;
5. de dunningsintensiteit, d.w.z. het gemiddelde aantal m3 /jaar/ha heeft een
grotere invloed dan lange of korte perioden tussen opeenvolgende dunningen of type van dunning;
6. de omloop; bij snelgroeiende houtsoorten is een afwijking van de normale
omloop van meer betekenis dan bij langzaam groeiende houtsoorten.
HOOFDSTUK 2

THETFORD FOREST
Thetford Forest, ook wel genoemd Thetford Chase (8), is gelegen in noordwestelijk Suffolk en zuidwestelijk Norfolk temidden van een overwegend
agrarisch gebied. Het ontleent zijn naam aan de oude plaats Thetford, die
vroeger het centrum vormde van de streek die als Brechland (Varenland)
bekend stond.
Het bijna 22.000 ha grote gebied is verdeeld in twee districten en zeventien
boswachterijen. Aan het hoofd van ieder district staat een "District Officer".
Een "Senior District Officer" is belast met de supervisie. Bij Thetford Forest
behoort een grote centrale stapelplaats waar een groot gedeelte van het hout
wordt verwerkt tot sortimenten.
Het gebied is enigszins golvend met hoogten variërend van 3 tot 55 meter.
De bodem kan worden gerekend tot de goede ·bosgronden. De hoge pH,
80% van de oppervlakte heeft een pH hoger dan 6, is gunstig voor de ontwikkeling van Fomes annosus, hetgeen een ernstige beperking hetekent bij de
houtsoortenkeuze.
De regenval bedraagt 61 cm per jaar. In het voorjaar komt als regel een
lange droge periode voor. De temperatuur wordt praktisch niet beïnvloed
door zeewinden. Er treden derhalve vaak grote temperatuursverschillen op.
Nachtvorst kan in iedere maand voorkomen.
Voordat de bebossingen in Thetford een aanvang namen, bestond de vegetatie van het ongecultiveerde land uit heide, grassen, varens en korstmossen, kort gehouden door een enorme konijnenstand.
Door de afwezigheid van dicht bos en de aanwezigheid van vuurstenen
kwamen er al vroeg, reeds in het steentijdperk, nederzettingen in dit gebied.
In latere perioden nam de bevolking weer af, toen elders vruchtbaarder
gronden werden ontgonnen. Schapenteelt is lang beoefend. Om de schadelijke
gevolgen van de winderosie te beteugelen, werden sedert 1805 windsingels
en heggen aangelegd. De hiervoor gebruikte houtsoort was groveden, vrijwel
zeker afkomstig van de oude in Schotland inheemse grovedennen. In de
twintiger en dertiger jaren van deze eeuw verarmden de landeigenaren en
werden hun landerijen verpacht, in erfpacht gegeven of verkocht aan de F.C.
De bebossingen in Thetford begonnen in 1921/1922; de jaarlijks beboste
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oppervlakte bereikte in 1927 een top van 1.740 ha. Thans is de bebossingsfase
vrijwel afgelopen. De grondbewerking beperkte zich tot het ploegen van
voren op een onderlinge afstand van 1,40 m. De grovedennen werden in de
voren geplant, ook op 1,40 mafstand.
Eén van de grootste problemen vormde de konijnenstand; in principe worden nog steeds alle nieuwe aanplantingen afgerasterd.
Eind 1959 was het bodemgebruik als volgt:
..

15.763 ha

gemengd bos. .
loofhout
nog te bebossen.

naaldhout

.

753 ha
1.973 ha
806 ha

cultuurland

Totaal

.

.

.

2.575 ha

)

18.489 ha

I

3.381 ha
21.870 ha

.

De gemiddelde omloop is gesteld op 75 jaar. De mogelijke jaarlijkse houtkap voor dunning en eindkap wordt als volgt geschat:
1960-1964
1965-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019

73.900
88.300
111.800
126.200
140.600
151.400

m'
m'
m'
m'
m'
m'

162.200 m 3 (normale leeftijdsklassenverdeling bereikt)

In 1960 waren er 350 bosarbeiders van de F.C. Men schat dat er in de
periode 1965-1969 werk zal zijn voor 400 F.C.-bosarbeiders.
In overeenstemming met het beleid van de F.C. werd vanaf 1958 de nadruk
niet meer gelegd op het vormen van een houtvoorraad, maar op een bosbeheer waarbij wordt gestreefd naar de grootste opbrengst van het geïnvesteerde
kapitaal en waarbij wordt getracht dit ten gunste van de plaatselijke gemeenschap te laten komen.
De specifieke doelstellingen zijn hierbij:
1. overwegend naaldhoutbos met een leeftijdsklassenverdeling die duurzame
opbrengsten geeft;
2. produktie van naaldhout-zaaghout met een middendiameter van 32-45
cm met schors en 7,32 m lang in de kwaliteitskIassen II en I;
3. het verkrijgen van mijnhout uit de vrij sterke dunningen die nodig zijn
om zaaghout, genoemd onder 2, te telen of ander hout zoals vezelhout,
voor zover dit economisch is te exploiteren;
4. het vestigen en instandhouden van een kern van vakbekwame bosarbeiders
om te kunnen voldoen aan de houtafleveringen op lange termijn;
5. het verbeteren van de bodcmvruchtbaarheid en duurzame instandhouding
hiervan;
6. het bezit te beheren als een goed landheer, hetgeen betekent, waken voor
de schoonheid van het bos, letten op het belang van elk levend wezen dat
direct of indirect van het bos afhankelijk is, zodanig dat dit beheer een
bijdrage vormt voor de algemene welvaart en het welzijn van de streek;
7. ondergeschikt aan de andcre doelstellingen: handhaven en zo mogelijk
verbeteren van het jachtveld.
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HOOFDSTUK 3

ZAAD
Raming van de behoefte aan zoad en planten.
Het Bosbouwproefstation heeft, behalve zijn taak in het onderzoek, ook
een aaatal dienstverlenende taken. Eén daal van is de zaadvoorziening. Dit
proefstation is dan ook de centrale instantie VOor zaadleverantie aan de F.C.
en aaa particulieren voor geheel Engeland en Wales.
De hoeveelheid zaad en planten die de F.C. nodig heeft wordt jaarlijks
door de conservators voor de vijf volgende jaren geraamd. Deze raming
wordt gebaseerd op de te bossen oppervlakte, vermeld in de werkplannen
en het voorgeschreven aaatal plaaten per ha; voor alle houtsoorten wordt
hiervoor aangehouden 5.250 exemplaren per ha.
De eenheid waarin de te bestellen hoeveelheden zaad wordt uitgedrukt is
het zogenaamde effectieve kilogram. Dit effectieve kilogram is een fictief
gewicht, dat een, door de directie voor elke houtsoort aangegeven, standaardaantal kiemkrachtige zaden bevat.
De dichtheid van zaaien, de opkomst van het zaad, de aantallen één- en
twee-jarige planten enz. worden dus alle uitgedrukt in effectieve kilogrammen
zaad, dat wil zeggen in het aantal gebruikte kiemkrachtige zaden. Voor deze
dichtheid van zaaien en de te verwachten opbrengst aan planten zijn weer
nauwkeurige voorschriften gegeven.
Taxatie van de te venvachten zaadoogsten.
Jaarlijks wordt aan elke conservator opgave gevraagd van de te verwachten
zaadoogst van aUe houtsoorten; dit zijn groveden, Corsicaanse den, Pinus
con/orla, Europese, Japanse en hybride lariks, douglas, sitkaspar, fijnspar,
Picea omorica, Tsuga heterophylla, Thuja p/icata, Chamaecyparis lawsoniana.
De te verwachten zaadoogst moet dus elk jaar worden getaxeerd. Men volgt
hierbij het volgende systeem.
In elke conservancy zijn ploegen voor pluk en taxatie aaawezig, waarvan
de leiders getraind zijn door het proefstation. Alle gevraagde gegevens worden in formulieren opgenomen. Voor elke handeling bestaan nauwkeurige
voorschriften, bijvoorbeeld voor:

het aantal te bemonsteren bomen per oppervlakte;
de wijze van tellen van de kegels;
de wijze van berekening vaa de kegeloogst als inhoud;
de aantallen kegels van elke houtsoort per inhoudsmaat.
Deze gegevens worden bovendien per zaadopstand gescheiden opgenomen.
Voor Pinus, lariks en douglas wordt vermeld, dat slechts een vierde deel
van het aantal kegels van de grond af zichtbaar is. De getelde aantallen worden daarom met vier vermenigvuldigd. Voor Tsuga, Chamaecyparis en dergelijke is dit getal niet minder dan 20--40. Het is echter teleurstellend, dat
de nauwkeurigheid van dit systeem wordt verminderd, doordat het aantal
zaad bomen per hectare moet worden geschat. De objectiviteit van de waarnemingen wordt hierdoor naar onze mening wel sterk door een subjectief
element doorkruist.
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Zaadvoorziening.
Men onderscheidt: plus, bijna-plus en normaal voor de kwaliteit van de
opstanden voor zaadwinning. De minimum leeftijd, die een opstand moet
bezitten om als zaadopstand in aanmerking te kunnen komen, is dertig jaar.
Deze klassificatie wordt uitgevoerd door de afdeling Selectie en Veredeling
van het Bosbouwproefstation. De normen zijn:
plas
bijna-plas
normaal

75% goedgekeurde bomen
50-75% goedgekeurde bomen
20-50% goedgekeurde bomen.

Bij de iIJventarisatie van opstanden voor zaadwinning, uitgevoerd 'van
1951-1961, zijn ongeveer 3.500 ha zaadopstanden aangewezen (9,10). Zeer
oude opstanden wil men nu uit de lijst verwijderen, evenals alle plusopstanden
kleiner dan 2 ha wegens de kans op bestuiving door bomen van mindere
kwaliteit uit de omgeving.
De zaadopstanden van de F.C. moeten volgens voorschrift worden behandeld: zij worden gelicht door verwijderen van minder gewenste bomen en
bemest met N P K. Bij de particuliere bosbezitters bestaat nog geen animo
voor het toepassen van een dergelijke behandeling.
Het pluszaad wordt per herkomst gescheiden gehouden, daarentegen wordt
normaalzaad binnen de "counties" of "regions" niet alleen bijeengevoegd,

maar zelf. gemengd om zo uniform mogelijke partijen daarvan samen te
stellen.
De taxatie van de oogst en de zaadwinning is, vooral door de nauwkeurige
voorschriften, uitstekend georganiseerd, waarbij heel weinig aan soms subjectieve opvattingen van technisch personeel is overgelaten.
Kegeiphik en toezicht (inheems zaad).
Vrijwel alle kegelpluk geschiedt door personeel van de P.C., ook wanneer
de zaadopstanden particulier eigendom zijn. De voorgeschreven regeling is,
dat aan de boseigenaar 10%, in uiterste gevallen tot 20%, van het geplukte
zaad of de waarde daarvan in geld als betaling wordt geboden.
De zaadhandel is in Groot Brittannië veel minder ontwikkeld dan in Ncderland en speelt een ondergeschikte rol. Van groveden en Pinus cantor/a
wordt bij te geringe oogst ook zaad gebruikt van ongeregistreerde herkomst.
Daarentegen plukt men van sitkaspar, fijnspar, douglas en Corsicaanse den
het zaad uitsluitend van geregistreerde opstanden, dat wil zeggen minstens
normaal.
Het toezicht op de pluk wordt ook door de bosbouwkundig ambtenaren
van de F.C. uitgeoefend. Tijdens het plukken wordt het aantal volle zaden in
de kegel gecontroleerd door deze in de lengterichting door te snijden. Indien
dit aantal te laag is wordt de pluk stopgezet. Als norm geldt voor de dennensoorten, lariks en douglas 0-2 zaden per snijvlak: slechte oogst, 3-5 zaden
per snijvlak: redelijke oogst; > 6 zaden per snijvlak: goede oogst.
.
Toekomstige zaadproduk/ie.
In 1970 zal men van groveden en lariks een aanzienlijke hoeveelheid zaad
kunnen verkrijgen uit zaad/ainen. Voor douglas en sitkaspar zal dit echter
nog wel 25 jaar duren. Tot nu toe zijn aangelegd: 80 ha zaadtuin, waarvan
28 ha groveden, 28 ha Europese en Japanse lariks en 24 ha voornamelijk
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douglas en beuk. De lariks-zaad tuinen zullen hoofdzakelijk hybridezaad produceren. Van de voor Engeland zo belangrijke Corsicaanse den zijn nog geen
zaadtuinen aangelegd (11).
Import van zaad: herkomstproblemen (Verenigde Staten en Canada).
Voor groveden, Corsicaanse den, hybride lariks, Chamaecyparis lawsoniana
en Thuja plicata is Groot Brittannië in staat uit eigen opstanden de gehele
zaadbehoefte te voldoen.
Daarentegen moet van Pinus cOn/orta, douglas, sitkaspar en Japanse lariks
nog 70% van het benodigde zaad worden ingevoerd. De belangrijkste markten waar Groot Brittannië koopt zijn Canada en de Verenigde Staten. De herkomstproblemen zijn het beste onderzocht voor Europese lariks. De gunstigste
herkomstgebieden zijn de lagere delen van het gebergte in Oostenrijk en
Duitsland.
Sitkaspar afkomstig van het grensgebied Washington-Oregon groeit in
Groot Brittannië zeer snel. Meer winterharde herkomsten komen van de
Queen Charlatte Islands, de meest winterharde zijn die van Alaska. Deze
laatste groeien echter in noordwestelijk Schotland half zo snel als de eerstgenoemde.
Pinus COn/orta heeft een enorm verspreidingsgebied in oost-west-richting.
Zowel kust- als kontinentale herkomsten produceren goed; de ontwikkeling
van sommige kustvormen is de gunstigste. Zeer goede intermediaire vormen
zijn Bellakoola, Skeena River en Terrace, een weliswaar zeer noordelijke
herkomst, doch een snelle groeier.
Van douglas worden verschillende herkomsten gebruikt. De oudste importen kwamen uit het grensgebied tussen Washington en Oregon. Deze groeien
zeer snel. Herkomsten uit de omgeving van Puget Sound geven thans de beste
resultaten.
Van Thuja plicata is een reeks van herkomsten vanaf de Queen Charlatte
Islands tot in de Staat Washington verzameld voor nadere bestudering.
Algemene gezichtspunten.
Met bonded-seed, dit is onder controle van houtvesters in dienst van de
zaadfirma Manning geplukt zaad van uitgezochte en geregistreerde opstanden,
heeft men in Groot Brittannië goede ervaringen. Dit zaad wordt, om homogene partijen te verkrijgen, van kleine opstanden geplukt; deze zijn meestal niet
groter dan één vierkante mijl (ruim 2,5 km 2).
Men beperkt zich in Groot Brittannië overigens met de aankopen niet tot
één firma in de Verenigde Staten. Het plan bestaat een functionaris van de
P.C. naar de Verenigde Staten en Canada te zenden voor het uitzoeken van
geschikte zaadopstanden en om toezicht te houden bij de pluk en het eesten,
evenals Denemarken dat enkele jaren heeft gedaan. De bedoeling is dan dat
de firma Manning in die opstanden zal gaan verzamelen. Deelneming door
andere landen zoals Denemarken en Nederland zou een voordeel zijn. Op
ons verzoek werd toegezegd dat, zodra deze plannen meer vorm gaan krijgen,
ook Nederland op de hoogte zal worden gesteld, zodat misschien deelname
door Nederland en wellicht andere landen, zoals Denemarken, mogelijk wordt.
Verdeling van het beschikbare wild.
De P.C. stelt principieel de helft van zijn jaarlijkse zaad voorraden beschikbaar voor de particuliere bosbouw. Gezamenlijk wordt in een vergadering
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van de directeuren van de F.C., van vertegenwoordigers van de zaadhandel
en van de particuliere bosbouw onder voorzitterschap van een der directeuren
van de F.C. besloten hoe de verdeling zal zijn. Vooral aan beukenzaad is
altijd een tekort.
De zaadhandel en de handelskwekerijen zijn in Groot Brittannië slechts
zeer beperkt ontwikkeld. Twee kwekers kopen van de P.C. en verkopen weer
door aan boseigenaren. De zaadhandel heeft wel bezwaren tegen deze gang van
zaken en zou liefst de handel geheel overnemen.
Gemiddeld is het aantal planten, dat de particuliere bosbouw uit een kilogram zaad van de F.C. weet te kweken, volgens mededeling van de F.C.,
slechts 60% van het aantal dat de F.C. zelf daaruit verkrijgt.
Aan import van zaad worden geen restricties gesteld. Van de totale import
wordt 10% buiten de F.C. om geïmporteerd.

Bewaring.
De zaadoogst wordt bij de afdeling voor zaadvoorziening van het proefstation te Alice Holt verwerkt. Ook het geïmporteerde zaad wordt hier bewaard.
De installatie omvat een eest, een ontvleugelingsmachine (Duits fabrikaat),
drie koelruimten, mengmachines om de gedroogde zaadpartijen homogeen te
mengen enz. Een nieuwe, modernere eest was tijdens ons bezoek in aanbouw.
In een tijdsverloop van drie maanden moeten meer dan tweeduizend hectoliter kegels worden verwerkt. Dit is de hoeveelheid bestemd voor geheel
Engeland en Wales. De maximum temperatuur voor eesten en drogen is
30--35° C.
Twee koelruimten zijn in gebruik voor bewaring van zaad gedurende meer
dan vijf jaar en worden op _5° C gehouden; de derde houdt men op +2° C
voor bewaring van zaad gedurende één tot vijf jaar. Het optimale vochtgehalte
is VOor naaldhoutzaden 6-8%. Vooral voor Abies-zaad is het juiste vochtpercentage belangrijk. Dit zaad heeft - om overigens onbekende reden - bij
aankomst altijd een te hoog vochtpercentage. Het zaad uit de koelcel met
_5° C wordt, alvorens te worden uitgezaaid, enige tijd bij +3 à 5° C bewaard.
Het zaad wordt bewaard in polyaethyleenzakken. Elke zak is dichtgebonden en in een metalen bus met klem deksel opgeborgen. Men streeft er naar
een maximale bewaartijd van drie jaar voor naaldhoutzaden.
Door verbetering van de kwekerijmethoden werd het rendement aanzienlijk
verbeterd. Daardoor is de benodigde hoeveelheid naaldhoutzaden van 8.100
kilogram per jaar gedaald tot 3.600 kilogram per jaar, terwijl men verwacht
in de toekomst wellicht met 1.000 kilogram te kunnen toekomen.
Onderzoek op kiemkracht.
Lege zaden worden mechanisch verwijderd. De kiemkracht wordt bepaald
door kleuring met tetrazoliuID. De intensiteit van de kleuring is een maat
voor de vitaliteit van het zaad. Met röntgenfoto's kan men alleen de hoeveelheid lege zaden bepalen; deze methode geeft te weinig informatie.
De taak van het Bosbouwproefstation bij de zaadvoorziening.
Het proefstation, dat in 1946 werd opgericht, speelt een zeer belangrijke
rol in de Engelse bosbouw. Zijn taak omvat behalve het verrichten van onderzoek omtrent houtteelt, bodem, entomologie, pathologie, selectie en veredc-
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Iing, ook het verlenen van diensten door middel van zijn afdelingen bibliotheek en publikaties, statistiek, fotografie, administratie en zaden. De afdeling
zaden zorgt voor de gehele zaadwinning ten behoeve van de bosbouw in
Groot Brittannië. Daartoe wordt beschikt over een laboratorium voor zaadonderzoek en een centrale zaad bewaarplaats met een capaciteit gelijk aan de
behoefte van Groot Brittannië aan naaldhoutzaden voor drie jaar.
Het werk van deze afdeling omvat het verzamelen van gegevens omtrent
de zaad behoefte, de regeling van import van zaden, de keuze van zaadopstanden, de ontwikkeling van betere eestmethoden en zaadbehandelingsmethodiek,
het beheer van de koelruimte, het zaadonderzoek en de distributie van zaden
en de verkoop zowel aan de F.C. als aan particuliere verbruikers. Deze taken
worden hoofdzakelijk doch niet uitsluitend gezien als dienstverlenend. Er
wordt ook onderzoek verricht op het gebied van deze werkzaamheden (12,
13, 14, 15).

HOOFDSTUK 4

KWEKERIJEN

Organisatie.
De bemoeienis van de directie van de F.C. met de kwekerijen is zeer intensief. Het vaststellen van de oppervlakte aan kwekerijen, de ligging daarvan
enz. geschiedt door de directeuren van Schotland, Engeland en Wales, elk
voor hun eigen gebied, in overleg met het "Plant supply committee". Deze
groep, bestaande uit twee onderzoekers en een financiële expert, vergadert
elke twee tot drie maanden. De vergaderingen worden schriftelijk voorbereid
en duren een gehele dag. De totale voorraad plantsoen van de F.C. is 400
millioen planten. Per jaar worden 140 millioen planten geteeld. Men rekent
dat aan kwekerij-oppervlakte vijf procent van de te beplanten oppervlakte
aanwezig moet zijn. De kosten, inclusief overhead, van het plantsoen zijn
gemiddeld f 60 per 1000 stuks op de plantplaats in het bos. De conservators
schrijven voor hun gebieden de hoeveelheden te zaaien en te planten materiaal
in de kwekerijen voor.
Zowel bij de F.C. als bij de TilhilI Forestry (Nurseries) Ltd, een dochtermaatschappij van de Tilhill Forestry and Advisory Co. Ltd., wordt een opmerkelijk hoge standaard van technisch beheer gedemonstreerd. De F.C.
schrijft de bereikte verbeteringen vooral toe aan het analyseren van de kwekerijresultaten. Men analyseert de resultaten van alle onderoeien van het
kwekerijwerk zeer zorgvuldig. Een verbetering van de zaairesultaten met
50% werd ,bij de F.C. verkregen door bescherming tegen vogels, door andere
zaaitijden te kiezen en door kwekerijen met ongunstige resultaten uit bedrijf
te nemen. Later werden voor het kweken van de verschillende houtsoorten
uitsluitend die kwekerij(en) gekozen, die met deze hoortsoort(en) de beste
resultaten bereikten.
Voor meereisend naaldhout zoals douglas, fijnspar, Abies en Thuja wordt
bij de F.C. alleen gebruik gemaakt van kleine kwekerijen geheel omgeven
door opgaand bos. Deze kleine kwekerijen hebben een veel gunstiger microklimaat dan de grote, omdat over de gehele oppervlakte, ook in het midden,
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de invloed van de randbeschutting merkbaar is. Omdat in elke maand van
het jaar nachtvorst kan voorkomen kunnen aUe bedden worden afgedekt.
De F.C. teelt aUe benodigde plantsoen zelf uit zaad. Daarnaast verkoopt
de F.C. ook plantsoen aan de handel.
De Tilhill Ltd. beschikt voor alle beplantingen die zij uitvoeren over één
kwekerij van ± 60 ha, waar zowel voor Engeland als voor Schotland plantmateriaal wordt gekweekt. Deze kwekerij is vergaand gemechaniseerd; er zijn
niet minder dan zes Ferguson trekkers. Het aantal arbeiders varieert van
twintig tot dertig. Alle houtsoorten worden hier gekweekt. De meereisende
houtsoorten kunnen worden afgedekt met rondhout (knuppels van tamme
kastanje), aaneengeregen met ijzerdraad tot lange matten of horren, die op
gespannen ijzerdraad aan weerszijden langs de bedden rusten. Het oprollen
en uitrollen van deze horren over vele honderden meters zaai- en verspeenbed
wordt in akkoord uitgevoerd.
De grondbewerking bestaat uit ondergronds ploegen op 46 cm diepte,
gevolgd door een oppervlakkige bewerking met de bladenfrees tot 10 cm
diepte. De vele stenen in deze grond worden verwijderd met een ploeg, die op
vernuftige wijze is geconstrueerd uit een oude aardappelrooiploeg.
Loofhoutplantsoen wordt veel uit Nederland geïmporteerd, vooral sierheesters en beukenveren. Naaldhoutplantsoen mag om phytosanitaire redenen
niet worden geïmporteerd, behoudens uitzonderingen.
Naaldhoutzaad wordt wel geïmporteerd. De Tilhill Ltd. is lid van de "Tree
Seed Association",

Bemesting.
In alle bezichtigde kwekerijen wordt uitsluitend bemest met kunstmest en
afgewerkte hop, een afvalprodukt van de brouwerijen. Dit heeft het voordeel
dat niet, zoals bij stalmest, steeds opnieuwonkruidzaden in de grond worden
gebracht. Hopafval is bovendien overvloedig in Engeland te krijgen. Achteraf
bleek in Nederland, dat gebruikte hop van Nederlandse brouwerijen in een
verder afgebroken toestand via riolen wordt weggespoeld.
De gebruikte hoeveelheid hop is op de Tilhill kwekerij op armere gronden
35-50 ton per ha per jaar. Per jaar wordt 800 ton gebruikt.
De kunstmestgift, bestaande uit superfosfaat (375 kg/ha/jr) en kieseriet
(250 kg/ha/jr), wordt tijdens de grondbewerking toegediend. Bovendien
wordt in mei nog een oppervlakkige bemesting gegeven van K
N (16% K,
16% N) 500 kg/ha/jr.
De regenval bedraagt per jaar 620 mmo Een zeer moderne beregeningsinstallatie kan water aanvoeren van een in de nabijheid van de kwekerij gelegen riviertje. Na het bemesten van de bovengrond in mei, wordt meestal ·beregend. De pHH,owas op de Tilhill kwekerij oorspronkelijk 3,8; door kalkbemesting is deze verhoogd tot 5,5.
De bezichtigde kwekerijen van de F.C. in Thetford Forest zijn op rijkere
gronden gelegen en de pH is hier meestal nog hoger. De hoeveelheid gebruikte
hopafval bedraagt hier 25 ton per ha per jaar. Chlorose, als gevolg van de
hoge pH, werd in deze kwekerijen nergens geconstateerd. Het plantsoen van
ane leeftijden heeft, naar Nederlandse maatstaven, een opvallend goede conditie. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de zachtere winters en nawinterse
perioden met minder uitdroging dan bij ons.

+
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1. Werktuig voor het gereedmaken van zaaibedden; 2 aanaarders aan de zijkanten.
Voortbewogen door trekker. TiJhiJl kwekerij.

2. Zaaimachine Tilhill kwekerij.

,
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Zaaien.
Er werd zowel breedwerpig zaaien (F.C.) als rijenbezaaiing (Tilhill) getoond. Beide methoden waren volledig gemechaniseerd. Bij de F.C. werden
de licht overzande zaaibedden mechanisch afgedekt door bestrooien met een
laagje split (gestampte vuursteen), grit genaamd. Dit zou opvriezen en uitdrogen van de bovenlaag tegengaan. Deze split wordt na het oprooien van het
plantsoen niet uit het zaaibed verwijderd; toch is na de grondbewerking
hiervan niet veel meer terug te vinden. Men kan dit afdekken daarom zonder
bezwaar vele jaren herhalen. De Tilhill Ltd. gebruikte vroeger ook deze split,
maar was van oordeel dat dit een verouderd systeem was. De F.C. geeft de
voorkeur aan breedwerpig zaaien van Pinus, omdat de grond hierdoor maximaal wordt benut. De gedemonstreerde zaaimachine van de F.C. kan worden
afgesteld op 95 tot 400 zaden per m2 •
Bij de Tilhill Ltd. waren de enorme afstanden waarover de zaaibedden zich
uitstrekten indrukwekkend. Met een frees worden de zaaibedden gemaakt:
per werkdag van zes draai uren niet minder dan negen tot tien km zaaibed!
Daarna worden met een zaaimachine, de "Lcdmore seed drill", hier zes rijen
Pinus in één bewerking gezaaid en overzand. Hoe snel dit alles gaat blijkt wel
uit de gemaakte tijden: voor een bed van 90 m lengte is 4V2 minuut normaal.
Na het overzanden wordt het zaaibed door rollen aangedrukt met een snelheid van 1500 m per uur.
De zaaidichtheid wordt bij de F.C. zeer gedetailleerd voorgeschreven.
Verspenen.
De gunstigste verspeenafstanden in de kwekerij werden nog niet onderzocht, maar dit zal echter wel in de toekomst gebeuren. Algemeen wordt bij
de F.C. aangehouden: in de rij 4 tot 5 à 7,5 cm; tussen de rijen 15 tot 18 à
20 cm. Voor groveden zijn de meest gebruikelijke verspeenafstanden: in
Engeland 4 X 20 cm; in Schotland 5 X 20 cm. Voor lariks en douglas
geldt: 7,5 X 20 cm. Bij de Tilhill Ltd. is de verspeenafstand wat ruimer.
Normaal is hier 5 X 20 cm voor groveden.
I plantsoen wordt
Het is standaardprocedure, dat van alle soorten 1
2 planten prefereert.
gebruikt, behalve van fijnspar, waarvan men 1

+
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Verspeenmachines.
Er zijn verschillende typen verspeenmachines in gebruik. De F.C. werkt
met een Frans apparaat, de "Super-prefer" van de Ateliers Ribouleau te
Largeasse (Seine). De prijs hiervan is f 4200. De planten worden hier op een
grote verticale draaiende schijf in klemmetjes opgehangen. Dit heeft het voordeel, boven andere methoden waarbij deze klemmetjes ontbreken, dat de
plantafstanden in de rij constant zijn. Het plantsoen wordt door deze klemmetjes niet beschadigd.
Een Fordson zorgt voor de trekkracht. Als nieuwigheid werd getoond de
"hydrostatic transmission", die hierop was gemonteerd. Hierdoor zijn versnellingen overbodig. De trekker kan zo langzaam rijden, dat men alleen aan
de wielen ziet, dat hij niet stilstaat! De prijs is f 6700 voor de trekker en
f 5000 extra voor de transmissie.
Met vijf elementen werden per werkdag van 8 uur gemiddeld 40.000
I-jarige Pinus verspeend.
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3. Bedekken met fijn split (grit) van de zaaibedden in een kwekerij van de P.C. in
Thetford Forcst.

4. Schermmatten van tammekastanje-hout over zaaibedden. Tilhill kwekerij.
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De planten worden maximaal drie maanden voor het verspenen, dus in de

winter, opgerooid en bewaard in zakken van polyaethyleen.
Tegen schot wordt in juli en augustus gespoten met dithaan = Zineb.
Afpennen.
Veel materiaal wordt niet verspeend, maar na het eerste jaar afgepend.
Hiervoor wordt een stalen afpenmes gebruikt, 9 mm dik, dat trillend door
de grond beweegt achter een trekker. Het voordeel boven een onbewegelijk
mes is, dat niet alleen het mes zelf minder schade oploopt, maar ook dat
minder planten worden beschadigd indien de grond stenen bevat.
Kwaliteitseisen.
Evenals in Nederland wordt de kwaliteit van de planten beoordeeld op
grond van kleur, beschadigingen, verhouding tussen boven- en ondergrondse
deel, maar vooral op grond van de verhouding tussen lengte van het bovengrondse deel en dikte van de wortelhals juist boven de grond.
Men is van opvatting dat de hoogtegroei niet, doch de stengeldikte wel kan
worden beïnvloed door de zaai- of verspeenafstand. Wijziging van de afstanden is voorgeschreven indien de planten door oorzaken als genetische kwaliteit van het plantsoen, bemesting, klimaat of dergelijke in een kwekerij als
regel afwijken van de als normaal aangegeven lengte. Indien planten langer
worden dan normaal moet de zaai- of plantafstand worden verruimd en omgekeerd.
Voor de kwaliteitsnormen worden cijfers vermeld; men vermeldt deze
echter onder zeer veel voorbehoud en is van mening, dat nog onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn om hieraan veel gewicht toe te kennen. De maten,
die het "British Standard Institute" in zijn normaalbladen vermeldt, zijn die
van hoogte van het bovengrondse deel van de plant en diameter van de
wortelhals.
HOOFDSTUK 5

BOSAANLEG EN BOSVERZORGING
Houtsoortenkeuze
Tot 1958 was het hoofddoel van de bebossingen in Groot Brittannië het
vormen van een houtreserve voor een eventuele noodtoestand. Sedert 1958
ligt de nadruk van de nationale bosbouwpolitiek niet meer op de vorming
van deze houtreserve, maar is het beleid gericht op de hoogste rente van het
geïnvesteerde kapitaal. Dit betekent een overwegend gebruik van naaldhout.
Principieel houdt men zich in Thetford Forest aan de aanplant van Pinussoorten. De bedrijfsvorm is meestal kaalkap gevolgd door kunstmatige verjonging, waarbij men niet bevreesd is voor kaalkapvlakten van 20 tot 30 ha
grootte.
Voor Thetford komt daar nog bij het streven de locale gemeenschap zoveel mogelijk voordeel van deze bebossingen te laten hebben.
Aanvankelijk werd vooral groveden gebruikt; het benodigde zaad werd
uit de vroeger aangelegde dennensingels gewonnen. Na 1946 wordt veel meer
aandacht geschonken aan de Corsicaanse den (16). De voorkeur voor Corsicaanse den berust op zijn snellere groei; deze boomsoort heeft een aanwas
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van gemiddeld l1 m3 /ha/jaar in Thetford; de gemiddelde aanwas van alle
boomsoorten tezamen is daar 9 m 3 /ha/jaar. Wel is het hout van Corsicaanse
den iets korter van vezel en in stootproeven iets minder van kwaliteit dan dat
van groveden.
Deze voorkeur voor Pinus-soorten en in het bijzonder voor Corsicaanse den
spreekt duidelijk uit het volgende overzicht:
Houtsoortensamenstelling Thetford Forest jn procenten:

In 1959:
Groveden

In te toekomst:

Groveden

54
21
2

Corsicaanse den

Douglas
Ander naaldhout en mengmgen
van groveden en Corso den

15
59

Corsicaanse den
Abies grandis

JO

Pinus en beuk gemengd

Ander naaldhout

8

Mengingen van loofhout en
naaldhout
Loofhout: eik, beuk, populier

10
2
2
2

Populier
4
11

Ander loofhout

100

100

Een mooi beeld geeft een zaadopstand van Corsicaanse den in district
Noord vak 16. In deze opstand is de ruime stand opvallend en daarmede de
grote afstand tussen de kronen. Voorts biedt de op de bodem aanwezige in
het natuurlijk douglasbos thuishorende Mahonia nervosa, een prachtige
wilddekking.
In vak 27 van de boswachterij Mundford, district Noord, bezochten wij
een in 1903 gezaaide opstand van Corsicaanse den; deze is in 1924 in handen
van de F.C. overgegaan. Ook hier viel weer op de ruimte tussen de kronen.
Teneinde de goede groei van de Corsicaanse den in Thetford Forest te demonstreren volgen hieronder meetcijfers van de zojuist genoemde opstand.
Ter vergelijking zijn meetcijfers van een proefperk te Esbeek van het Bosbouwproefstation "de Dorschkamp" opgenomen.
Mundford

Corsicaanse den gezaaid in 1903

Boniteit I Dunningsgraad C/O *)
Do

Thetford Forest

Ba

li

a

Bijgroei

G

f

m
20,4

cm
27,5

m 2/ha

37,5

O.
471

m3/ha

44

N
Hdom
p.ha
m
630 21,0

46

554

21,5

20,9

28,7

35,8

489

365,4

77

35,5

400,9

49

519

23,2

22,7

30,1

37,0

489

411,1

35

15,6

462,2

53

460

25,0

23,2

32,0

37,0

489

419,6

59

52,3

523,0

57

390

25,6

25,0

34,0

35,4

465

411,1

69

49,7

564,2

33,3

624,4

t

v

N ma/ha

360,6

1tot
m'/ha
360,5

Jc m31
ha/jo

20,1
20,4
15,2
13,7

Esbeek .
55

513

Corsicaanse den
opperhoogteboniteit ruim III
20,12

19,12

26,6

28,4

530

290,4

77

14,5
11,4 m'f
ha gemiddeld

*) Omrekeningen van ir. P. G. de Vries.
N.B. In Esbeek neemt met toenemende leeftijd het grondvlak af (te sterk gedund).
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Door verschil in behandeling en in kwaliteit moet deze vergelijking met
de nodige reserve worden aanvaard.

Abies grandis zal in toenemende mate worden gebruikt; in het bijzondel
voor onderplanting in door Fomes annosus vernielde opstanden van groveden.
Sedert kort is op die gronden, die door de hoge pH ongeschikt zijn voor naaldhout in verband met Fomes-gevaar, aan beuk een bescheiden plaats ingeruimd. Men tracht dit te bereiken door middel van uitkap. Vrij slechte
ervaringen heeft men met de menging van groveden, beuk en douglas.
De houtsoortenkeuze in Thetford is mede gebaseerd op een serie proefperken met verschillende houtsoorten, die reeds tijdens de eerste bebossingen
werden aangelegd.
Wanneer uit houtteeltkundige overwegingen voor een bepaalde standplaats
een houtsoort is gekozen, moet deze keuze nader worden ondersteund door
een vergelijkende berekening van de economische aspecten; dat wil zeggen de
winst van deze houtsoort op deze grond met een bepaalde boniteit en omloop
wordt gesteld tegenover die van andere mogelijke houtsoorten, bijvoorbeeld
Sitkaspar-boniteit III of fijnspar-boniteit Il. De financiële resultaten zijn
immers afhankelijk van volume en diameter.
Cultuuraanleg.
Voorbereiding van de kapvlakte.
Nadat het verkoopbare hout is afgevoerd, worden de kapresten zoals die
verspreid over de cultuurvlakte liggen, verkleind door een sedert drie jaar in
gebruik zijnde "Wilder multi-masta chopper", gemonteerd achter een "Fordson Super Major". Het is een soort frees, die niet met kettingen maar met
zware slagmessen op een horizontale as de kapafval bewerkt. Takken tot een
dikte van ongeveer 7 cm worden in stukjes geslagen. Deze Chopper kost
ongeveer f 4.000 en heeft een werkprestatie van een hectare per dag.
Na deze bewerking, waarbij tweemaal over het terrein wordt gegaan, is
de grond bedekt met een dikke "mulch"-Iaag, waarin een enkel zwaarder stuk
tak nog aanwezig is. Na twee jaar is deze laag zo goed als verteerd. Het effect
van de Chopper is op takken van groveden zeer goed, op takken van douglas
minder goed. Gezien het geringere effect op de dikkere takken van 5-7 cm
diameter, gaat men er wel toe over deze als een brandhoutsortiment te
oogsten voordat de Chopper aan het werk gaat. Het verbranden van de takken zou niet alleen het optreden van Rhizina bevorderen en is daarom verboden, maar bovendien is deze behandeling volgens opgave drie maal zo duur
als het werken met de Chopper.

Het plantklaar maken van de kapvlakte.
Het terrein dat bedekt is met de "mu1ch"-laag die de Chopper achterlaat,
wordt plantklaar gemaakt door met een zogenaamde "Tolne"-ploeg, getrokken door een Ferguson 35 de luxe tractor, de plantrijen te maken. Dit is een
ploeg van Deens fabrikaat, vergelijkbaar met een zware bosploeg. De ploeg
rijdt over stobben heen. Deze Tolne-ploeg kost ongeveer f 1.400. Daarna
wordt met de hand of machinaal geplant. Bij in handkracht planten wordt
althans voor groveden en Corsicaanse den een normale spade gebruikt; deze
soorten worden meestal in handkracht geplant. Voor machinaal planten wordt
gebruikt de "Lowther" plantploeg die één rij per gang plant; deze heeft een
produktie van gemiddeld 7000 planten per dag. Deze Lowther ploeg kost
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5. Kapvlakte met kapresten. Thetford Forcst.

6. Kapresten tweemaal bewerkt met chopper. Thetford Forest.
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7. Kultuurvlakte 1 jaar na bewerking van de kapresten met chopper. Thetford Forest.

ongeveer f 3.500; een in Engeland gefabriceerde vervanger van deze ploeg
kost ongeveer f 2.000. Eén van de voordelen van het machinaal planten is,
dat het minder toezicht vergt.
Plantafstanden.
De oorspronkelijke plantafstand in de beginperiode van de bebossingen in
Thetford omstreeks 1922 was 1,40 X 1,40 voor groveden. Sedert 1946 wordt
voor de meeste gronden de voorkeur gegeven aan Corsicaanse den in een
plantverband van 1,65 X 1,65 m (17).
De plantafstand is ook in Engeland in de loop der jaren toegenomen en
van de aanvang af groter dan de in Nederland gebruikelijke. Reeds sedert
1935 worden over de meest gewenste plantafstand proeven genomen; bijvoorbeeld een onderzoek bij groveden op zeer arme grond in Thetford Heath,
waar gewoonlijk groveden in varenterreinen op 1 X 1 m wordt geplant. Hier
heeft men het plantafstandeffect onderzocht bij 1 X 1 m tot 2,45 X 2,45 m.
In hoogtegroei werden geen verschillen geconstateerd, ondanks sterke wortelconcurrentie; wel, zoals te verwachten was, verschillen in diametergroei. Bij
fijnspar, op voor deze houtsoort slechte grond, werd bij 1 X 1 m plantafstand
een veel betere hoogtegroèi geconstateerd dan bij een plantafstand van 2,45 X
2,45 m. Op 18-jarige leeftijd namelijk waren de planten bij 1 X 1 m plantafstand 4,75 m hoog en bij 2,45 X 2,45 m slechts 0,90 tot 1,20 m hoog.
In de wijde verbanden treedt zware concurrentie door Vaccinium en Cal/una
op. Voor fijnspar is op deze slechtere grond een nauwer verband noodzakelijk
voor de onderdrukking van het onkruid; bij wijdere verbanden wordt de fijnspar door het onkruid onderdrukt.
Beuk wordt geplant op een afstand van 1,80 X 1,80 m.
In het zuiden en oosten van Engeland zijn de bosgronden veelal van goede
kwaliteit; men gebruikt hier steeds Pinus-plantsoen 1
I, terwijl fijnspar

+
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+

+

+

+

als 1
2, douglas als 2
1, lariks als 1
1 en Thuja als'2
1 wordt
1 zijn bovengronds 15 cm lang. Het
geplant. De grovedennenplanten 1
plantsoen is over het algemeen goed geselecteerd en krachtig ontwikkeld.
Nu met herbiciden en plantgatberr.esing kan worden en ook wordt gewerkt,
doet zich wederom de vraag voor of wijzigingen in de optimale plantafstand
gewenst zijn. Zo staat thans in de "Conservancy" van noord-oostelijk Engeland de volgende suggestie ter discussie:

+

Plantafstanden
A huidige standaard plantafstanden
B herziene afstanden voorgesteld voor toekomstige toepassing
Soort

Standplaatstypc;
normaal =

A Huidige standaard

plantafstanden

B Voorgestelde
plantafstanden

typerende

aantal

standplaats
voor de soort

plantafstand in m

pi/ha')

plantafstand in m

pi/ha')

normaal

1,37

4800

1,52

3850

Corsicaanse den

normaal

1,52

3850

1,68

3200

Europese lariks

optimum

normaal

1,83
1,68

2700
3200

1,98
1,83

2300
2700

optimum
normaal
brandsingels

1,83
1,68

2700
3200
3850

2,13
1,83
1,68

2000
2700
3200

optimum
normaal

1,83
1,83

2700
2700

2,13
1,83

2000
2700

Fijnspar
Omorikaspar

optimum
normaal

1,52
1,52

3850
3850

1,68
1,52

3200
3850

Sitkaspar

normaal
optimum

1,52

3850

1,68
1,98

3200
2300

A. grandis

normaill

1,83

2700

1,98

2300

Beuk

normaal

1,52

3850

1,52

3850

Am. eik

optimum
normaal

1,83
1,52

2700
3850

1,98
1,52

2300
3850

Groveden

aantal

P. con/orla

Japanse lariks
Lariks-hybride
Douglas

1,52

1) Na aftrek van ongeveer 10% voor wegen en s1oten.

Ook van de zijde van het economisch onderzoek wordt de plantafstand
bekeken; zo blijkt bijvoorbeeld dat 1,83 X 1,83 m of 2,13 X 2,13 m geen
verschil in opbrengst geeft. Een grotere afstand wordt ook toegepast als er
(te) weinig plantsoen is. Plantafstanden variërend tot 1,83 m hebben geen
invloed op de volumeproduktie. Een vergroting van de plantafstand van 1,83
tot 2,45 m geeft een maximaal produktieverlies van 5 %. Men toonde ons
voorlopige grafieken, nog niet publikatie-rijp, waarbij de gedisconteerde netto
winst uit gedisconteerde opbrengsten en uitgaven verkregen, bij een plantafstand tussen 2,13 en 2,44 m optimaal was voor sitkaspar op boniteit IJl.
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Het onderzoek houdt zich ook hiermede intensief bezig. Op dc uitkomsten
ervan legt de F.C. de nadruk.
Samenvattend resulteert de uiteindelijke keuze van de plantafstand uit de
volgende overwegingen: het doel van de bosaanleg, het klimaat, de bodem en
de houtsoort, de herkomst, de kwaliteit en de conditie van het plantsoen; de
kans op verwildering, de prognose van de gebruikswaarde van het dunningshout, de prognose van beschikbare gelden en arbeiders in de naaste toekomst,
de mogelijkheid en de wenselijkheid van snoei. Het belangrijkste facet is de
rentabiliteit. Ruimere plantafstanden zijn mogelijk naarmate de omstandigheden beter zijn. Men is gaarne bereid grotere plantafstanden toe te passen.
Culiuurverzorging.
Inboeten geschiedt binnen twee jaar; indien de uitval minder dan 20%
is wordt niet ingeboet, tenzij grote aaneengesloten gedeelten zijn uitgevallen.
Van Hylobius-aantasting heeft men bijzonder weinig last, hetgeen aan de
vele fazanten wordt toegeschreven. Het gebruik van D.D.T. wordt, evenals
hier, schadelijk geacht indien de stof in aanraking komt met de wortels. Ook
het dompelen van het hovengrondse deel wordt wel schadelijk gevonden,
omdat de D.D.T. van de natte naalden toch op de wortels zou lopen.
Bescherming tegen konijnen is voor het welslagen van de culturen noodzakelijk.
Opstandsverzorging.
Evenals bij andere onderwerpen werden vele van de onzerzijds gestelde
vragen betreffende de opstandsverzorging aan de hand van demonstraties in
Thetford Forest beantwoord.

Snoei.
Door bomen die potentiële zaaghoutproducenten zijn vroeg te selecteren
en te snoeien wordt het bedrijfsdoel: zaaghoutproduktie van bepaalde kwaliteit en afmeting, nagestreefd. Men bereikt dit door deze bomen bij de opeenvolgende dunningen te bevoordelen, zodanig dat hun levende kroon de helft
tot één derde van de boomhoogte bedraagt.
Na de eerste zuivering op ongeveer IS-jarige leeftijd geschiedt het knuppelen (brashing) op ongeveer 17-18-jarige leeftijd - wanneer de opstand
in sluiting is gekomen - tot 1,80 m hoogte; het zijn dan vrijwel uitsluitend
dode takken die worden verwijderd. De bomen zijn op dat tijdstip ongeveer
SY2 m hoog en maximaal 10 cm dik op borsthoogte. Het werk wordt het
gehele jaar door uitgevoerd. Men gebruikt bij dit werk een zogenaamde "billhook" , een zwaar slagmes, vergelijkbaar met de Dauner sikkel.
Twee jaar later, op 19-20-jarige leeftijd, volgt de eerste dunning; de
opstand is dan gemiddeld ruim 6 m hoog. Direct voorafgaande aan de tweede
dunning, die 4 jaar later, dus op 24-jarige leeftijd valt, wordt gesnoeid tot 3
à 4 m hoogte, alleen aan de blijvende opstand. Ook nu worden slechts zelden
levende takken verwijderd. Het snoeien heeft plaats met een snoeizaag gemonteerd op een steel van lichtmetaal, bestaande uit maximaal 3 secties van
2,10 m.
De opstandsverzorging bestaat dus achtereenvolgens uit de volgende handelingen: zuiveren, knuppelen, Ie dunning, snoei, 2e dunning, snoei (high
pruning), volgende dunningen.
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Volgende stadia van snoei gaan tot hoogten van respectievelijk 6 en 8 m;
de snoei tot 8 m is bij de Corsicaanse den meestal op 25-30-jarige leeftijd
voltooid. Vrijwel geen levende takken worden bij snoei verwijderd. Bij gebruik
van een snoeizaag op een steel van 3 secties à 2,10 m bedroegen de kosten
f 0,17 per boom.
Snoei is een normale beheersmaatregel.
Dunning.
De eerste dunning geschiedt tussen 15- en 20-jarige leeftijd, afhankelijk
van groei en boomsoort. De gemiddelde hoogte van de groveden is dan vóór
dunning ongeveer 5,20 m; bij Corsicaanse den vindt de eerste dunning wegens zijn snellere groei in het algemeen iets eerder plaats dan bij groveden.
Het stamtal wordt bij de eerste dunning met ongeveer 'Ia verminderd. De
volgende twee dunningen vinden telkens na 4 jaar plaats; daarna om de 8
j3ar. De dunningscyclus luids dus: 20-24-28-36-44-52-jarige leeftijd. De 8jarige periode, thans in onderzoek bij het proefstation, levert echter nog
moeilijkheden op (18).
Vanwege de grote oppervlakte van de houtvesterij Thetford is 95% ervan
systematisch ingedeeld in dunningsblokken van rond 100 ha. Eenvoudige
dunningen worden getekend door voorman, ploegbaas en boswachter. De
latere dunningen, die vaak moeilijker zijn, worden ook wel getekend door de
opperboswachter, de houtvester, de "division officer" of zelfs in zeer bijzondere gevallen door de "conservator".
Wij hebben de indruk, dat in Engeland in het algemeen veel aandacht
geschonken wordt aan de produktie van zaaghout van goede kwaliteit; dat
wil zeggen, dat men werkt op een -geringer aanta], maar dan noestvrije, bomen
per hectare dan bij ons. Men dunt sterk, al staat men in Thetford nog sceptisch
tegenover een 8-jarige dunningscyclus.
Een en ander is sterk geschematiseerd.
Bosbescherming.
Fomes annosus.

Een ernstig probleem in Thetford Forest vormt Fomes annosus. Het aanwasverlies wordt op 10% getaxeerd. Deze zwam is een potentiële boomdoder
voordat kroonsluiting is opgetreden, doet Pinus-stammen afsterven in de
stakenfase, is verantwoordelijk voor het vroeg optreden van stamrot in Europese lariks en van wortelrat en stamrat in douglas van middelbare leeftijd.
Afsterven door Fomes is in Thetford het hevigst in de eerste generatie van
naaldhoutcultures op gronden met een pH van 6 en hoger en vooral in grovedennenopstanden die reeds op jeugdige leeftijd sterk zijn gedund. In 1952
werd de stobbebehandeling met creosoot begonnen; het onderzoek naar de
bestrijding van Fomes duurt voort (19).
Men maakt onderscheid tussen twee vormen van optreden van Fomes
annosus:
1. Als stamrot; dit geeft een vermindering van de levende kroon; korte
naalden; alleen naalden van het laatste jaar zijn nog aanwezig; de boom sterft
echter niet; het hout vertoont een verkleuring bij velling.
2. Als boomdoder.
Welke van de twee vormen voorkomt, hangt af van de pH; bij een pH H, 0
van 4,5-5,8 alleen stamrot; pH = 6 is de kritieke grens; bij een hogere pH
is Fomes dodelijk.
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Fomes is ook in Nederland zeer bekend en doodt, hier ook bij een wat
lagere pH dan in Engeland, in sommige boswachterijen zeer veel bomen. Het
opvallende verschil met Nederland wordt gevormd door de systematische
overal in de bossen van de F.C. in geheel Groot Brittannië uitgevoerde maatregelen ter voorkoming van de aantasting. De bestrijding wordt door dienstvoorschriften geregeld; deze moeten ook worden toegepast wanneer niet in
eigen beheer, maar door derden wordt geveld.
Fomes is niet zoals sommige andere pathogene organismen vrij levend in
de bodem aanwezig. De infectie wordt door in de lucht zwevende sporen overgebracht op verse stobben. Theoretisch kan men Fomes in besmette grond
geheel uitroeien door alle in de grond aanwezige hout en worteldelen uit te
graven en te verwijderen; dit is praktisch onuitvoerbaar.
Zoals werd opgemerkt zijn vele boomsoorten gevoelig voor Fomes. Als
groep is Abies wel minder gevoelig, vooral A. alba en A. grandis. De invoer
van andere en betere herkomsten van P. nigra bleek geen vermindering van
de aantasting te geven.
Het voorkómen van Fomes.
1. In 1952 is men begonnen met het aanbrengen van creosoot op alle verse
stobben, zowel bij dunning als bij eindhak. Een bezwaar hiervan is, dat alle
andere organismen, ook naar inmiddels is gebleken een antagonist van Fomes,
namelijk Peniaphora gigantea, zich niet kunnen ontwikkelen. De normale
afbraak van de stobben wordt verhinderd. Het middel is ondanks deze bezwaren zeer effectief en deze bestrijding is verre te verkiezen boven geen
bestrijding. Voorwaarden voor slaging zijn: direct na de velling op de stob
smeren en zorgen voor een hoog gehalte aan fenolen in de creosoot.
2. Polyboriumchloraat aanbrengen op de stobben geeft eveneens goede
resultaten. Het middel kristalliseert echter in de winter uit, waardoor de concentratie op de stob te laag wordt.
3. Natriumnitriet wordt ook wel gebruikt in plaats van creosoot, daar het de
natuurlijke omzetting van de stobben door zwammen en rottingsbacterieën
nict verhindert en gemakkelijker, namelijk door spuiten, is aan te brengen.
Het bezwaar ervan is de giftigheid.
4. Het gebruik van de zwam Peniophora gigantea. Deze zwam is een antagonist van Fomes, die echter alleen op Pin us-stobben snel tot ontwikkeling
komt. Op lariks is de ontwikkeling veel langzamer, op douglas komt deze
schimmel niet tot ontwikkeling. Als Peniophora zich op de stob ontwikkelt
wordt de groei van Fomes verhinderd. Peniophora wordt in het laboratorium
op agar gekweekt en steriel verpakt in plastic dozen opgezonden naar de
boswachterijen. De agarschijf wordt ter plaatse in water geschud; deze suspensie wordt op de stobben gespoten. Wateraanvoer is dus noodzakelijk. Aan
de suspensie wordt een kleurstof toegevoegd, zodat controle op de behandeling van de stobben gemakkelijk mogelijk is. In de plastic dozen blijft de agar
met Peniophora drie maanden goed. De suspensie moet elke dag opnieuw
worden gemaakt, daar de schimmel in suspensie na één dag in vitaliteit afneemt. Veiligheidshalve is voorgeschreven, dat de suspensie binnen 20 minuten na de velling op de stob moet worden gespoten. Het is echter gebleken,
dat indien binnen zes uur na de velling wordt gespoten de ontwikkeling van
Fomes nog geheel wordt voorkomen.
De kosten van toepassing van Peniophora werden ons als volgt opgegeven:
de agarplaatjes kosten 15 cent. De arbeid verbonden aan het maken van de
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suspensie, het vervoer van water en spuiten op de stobbe komt op 30 cent
per 4,5 I, waarmede 70--80 stobben kunnen worden bespoten. Deze kosten
zijn rond een derde van die van de toepassing van creosoot en polyboriumchloraat.
.
Het dienstvoorschrift gebaseerd op het onderzoek luidt thans:
1. In alle Pinus-opstanden in Thetford Peniophora toepassen.
2. In opstanden van andere boomsoorten in Thetford natriumnitriet toepassen.
3. In alle andere houtvesterijen van de F.C. natriumnitriet toepassen.
4. Indien zeer veel loofhout-onderplanting of -onderzaaiing voorkomt die
moet worden afgezet, luidt het advies de afgezette stammen, ook als deze
slechts 1 cm dik zijn, te bespuiten; dit geeft geen volledige zekerheid, maar de
kansen op infectie zijn belangrijk verminderd.
Het valt hierbij op dat creosoot in het dienstvoorschrift niet meer wordt
aanbevolen.
Grof wild.
Het bosgebied Thetford is bekend om zijn hertenstand; reewild komt eveneens zeer algemeen voor. Enkele damherten en muntjacs, een klein soort hert,
worden af en toe waargenomen.
Het aantal reeën in Tbetford Forest hedraagt 400-500; dit is 1 op 40
ha. Het aantal herten bedraagt 35-40; deze zijn afkomstig van parkherten uit
Sussex. Selectief afschot wordt toegepast door twee personen in vaste dienst
van de F.C. en door een jagersgenootschap, de St. Hubert Club.
Jacht op reeën en herten is in Groot Brittannië weinig algemeen en er
bestaan op dit gebied heel weinig tradities. Vóór 1962 kende men zelfs geen
gesloten jachtterrein; dit wild mocht dus het gehele jaar worden bejaagd, hetgeen ook gebeurde buiten de terreinen van de F.C. Het vlees wordt in
Engeland bijna niet gegeten en gaat naar Duitsland en België.
De jachthuur bedraagt gemiddeld f 0,60/ha; voor het schieten van een
hert wordt f 500 betaald, voor een ree f 100. Per jaar wordt de helft van het
aantal dieren afgeschoten waarbij naar een 1 : 1 geslachtsverhouding wordt gestreefd. De telling geschiedt door de jachtopzichters van de F.C.
De F.C. leidt de wildstand en haar opvattingen hieromtrent worden door
iedereen gevolgd. Alle ambtenaren van de F.C. moeten met jacht en wildbeheer op de hoogte zijn.
Meer in het bijzonder in Tbetford Forest bezit de F.C. zes geweren, terwijl
in het directoraat Engeland in totaal veertig jagers (zogenaamde "stalkers")
in dienst zijn.
Konijnen.
Toen de F.C. in 1922 met de -bebossingen in het Tbetford-gebied begon,
werd de uit grassen, varens en heide bestaande vegetatie kort gehouden door
konijnen. Voor het slagen van de bebossingen was het nodig de konijnen te
elimineren en afrasteringen te maken en te onderhouden; dit werd met
succes bekroond. Ook thans nog is het noodzakelijk de konijnen de baas te
blijven. Wij kregen hiervan een duidelijke demonstratie door de "warrener",
een opzichter in vaste dienst, alleen voor de konijnenbestrijding. Uit het
gebied "Tbe Kings Forest" zijn tot nu toe 87.000 konijnen verwijderd van
een oppervlakte van 2400 ha. In een topjaar werden 30.000 konijnen gevangen. De methoden zijn: drijven in een in de lengte van de brandgang ge-
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spannen net door 10-12 drijvers met evenzovele honden en 3 geweren,
strikken, klemmen, schieten, fretteren en uitgraven. Het gebruik van lichtbakken of vergif bij deze bestrijding van konijnen wordt als ontoelaatbaar
beschouwd; het zetten van strikken daarentegen niet. Het maximum aantal
konijnen dat de "warrener" uit één burcht had uitgegraven was 54 stuks;
de beste dagproduktie 500 konijnen.
Ook bij intensieve bestrijding van konijnen blijft afrastering van culturen
noodzakelijk; de kosten hiervan bedragen aan materiaal f 127 Iper 100 m en
aan arbeidsloon f 38. Men graaft het gaas niet in de grond, maar slaat het
30-40 cm naar de van de cultuurvlakte afgekeerde zijde om op de grond
en bedekt dit omgeslagen gedeelte soms om de 40 cm met een grote zode.
Onkruidgroei zorgt verder voor bevestiging.

HOOFDSTUK 6

DE AFZET EN HET GEBRUIK VAN INLANDS HOUT;
DE KOSTEN VAN VERWERKING
De organisatie bÜ de afzet van inlands hout

De Directeur-Generaal van de F.C. heeft in zijn directe staf voor geheel
Groot-Brittannië een "Marketing Officer", belast met algemene problemen
betreffende de afzet van hout.
Ook zijn in de staven van de directeuren van Engeland, Wales en Schotland
"Marketing Officers" aangesteld, die speciaal belast zijn met vraagstukken
betreffende de houtafzet in eigen land. Tevens heeft elke "conservator" in
zijn staf een houtvester die de verkoop van het hout binnen zijn ambtsgebied
ter hand neemt.
De boseigenaren zijn verenigd in "The Timber Growers Organization"
(T.G.O.) voor Engeland en Wales en de "Scottish Woodland Owners Associalion" (S.W.O.A.), die hun belangen ook bij de houtafzet voorstaan.

In Engeland, Wales en Scotland is de inlandse houthandel in regionale
groepen georganiseerd, die op hun beurt weer zijn verenigd in de Federated
"Home Timber Associations" (F.H.T.A.) en de "Home Timber Merchants
Association of Scotland" (H.T.M.A.S.).
Zowel de T.G.O. en S.W.O.A. als de F.H.T.A. en de H.T.M.A.S. hebben
geen commerciële doelstelling, maar de besturen vertegenwoordigen hun leden
in zaken, die het bos en hout aangaan.
In de "Marketing Liaison Committees" hebben zitting vertegenwoordigers
van boseigenaren, handel en F.C. De commissies hebben geen uitvoerende
of adviserende taak, maar de drie partijen kunnen hier plaatselijke of regionale
problemen bespreken. De belangrijkste problemen kunnen dan door de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties ter kennis van hun hoofdbestuur gebracht worden, dat op zijn beurt de zaak onder de aandacht van do
"Home Grown Timbcr Advisory Committee" (H.G.T.A.C.) kan brengen, of
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van de "Advisory Committee on the Utilisation of Home Grown Timber"
(A.C.U.H.G.T.). De H.G.T.A.C. is een bij de wet ingesteld lichaam; het is
samengesteld uit vertegenwoordigers van houtproducenten, houthandel, houtonderzoekinstituten en twee onafhankelijke leden, één afkomstig uit kringen
van de houthandel, de ander een vertegenwoordiger van de vakbonden. Deze
commissie dient de F.C. van advies inzake haar taak om de belangen van
bosbouw en inlands hout te behartigen.
Do A.C.U.H.G.T. is te beschouwen als een sub-commissie van het H.G.T.
A.C., want zij doet door tussenkomst van die commissie aanbevelingen om
het gebruik van inlands hout te stimuleren Zij is ook weer samengesteld
uit vertegenwoordigers van de houthandel, bosbouworganisaties en onderzoek.
Voor wat Nederland betreft geeft bovenstaande organisatie aanleiding tot
de volgende opmerkingen:
1. De functie van "Marketing Officer" wordt in Nederland alleen aangetroffen bij het Bosschap. De Commissie Inlands Hout, waarin vertegenwoordigers van de boseigenaren, de vakbonden, de inlandse houthandel en het
Staatsbosbeheer zitting hebben, heeft het Bureau Inlands Hout in het leven
geroepen, waarvan de directeur o.a. tot taak heeft om voorlichting te geven
op het gebied van het gebruik van inlands hout en om de marktsituatie te
verkennen.
2. In bosbedrijven, zoals in Thetford, waar de houtproduktie op de voorgrond staat en waar de verkoop van hout is toevertrouwd aan een houtvester, die speciaal een taak heeft in de verwerking en afzet van hout, worden de houtteelt en de bosverzorging mede beïnvloed door de afzetmogelijkheden.
In Thetford ;s dit duidelijk te zien bij de houtsoortenkeuze, groveden en
Corsicaanse den, het tijdig opsnoeien van bomen om takvrij stamhout te
verkrijgen, de ziektebestrijding, o.a. tegen Fomes, en goed berijdbare en
ruime afvoerwegen door het bos. In Nederland vindt deze beïnvloeding van
de houtafzetsector op de houtteeltsector veel minder of niet plaats.

T he/fard-Fares/.
Zoals in het bovenstaande reeds is uiteengezet is Thetford Forest gekenmerkt als een model produktiebosbedrijf. Het telen van goed te verkopen
kwaliteitshout staat op de voorgrond, de exploitatie wordt veelal met machines
uitgevoerd, waarbij vrijwel volledig in tarief wordt gewerkt.
Hoewel in Groot-Brittannië het grootste gedeelte van het hout uit de
Staatshoutvesterijen op stam wordt verkocht, wordt hier nagenoeg alle hout
in eigen beheer geveld en ook grotendeels verwerkt tot sortimenten.
Het dunnen geschiedt in éénmanswerk in tarief, waarbij de arbeider teyens
de stobben tegen Fomes-aantasting behandelt en het hout zonodig tot enkele
hem bekende lengten inkort. In het algemeen wordt getopt op 7% cm tenzij
op speciale instructie bepaalde sortimenten, als "tops and poles" - "small
poles" - aangemaakt worden, in welk geval getopt wordt op 5 of 3 cm
(20 en 21).
Er is geen tariefstop zoals in Nederland; vooral bij het gebruik van motorzagen, die hier veelvuldig in de zwaardere dunningen worden gebruikt, kan
een hoge produktie per mandag worden verkregen. De arbeiders b"chikken
in de regel over een eigen motorzaag. Voor tariefwerk geldt het tarief VOor
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werken met een handzaag. De tijdwinst wordt geacht een compensatie te zijn

voor onderhoud, rente en afschrijving van de motorzaag. Op zaterdag gaan
de arbeiders meestal voor derden werken en maken zo de motorzaag meer
rendabel. Een gedeelte van het langhout, dat voor mijnhout en palen wordt
gebruikt, wordt ongekort op stapels gelegd en in deze vorm naar de centrale
stapelplaats vervoerd en daar machinaal gekort tot mijnhoutsortimenten; een
ander deel blijft ongeschild en wordt aan de spaanderplatenfabrieken verkocht, waar een prijs van f 45,50/m3 , geleverd op de fabriek, kan worden
verkregen. De zwaardere stamstukken van ongeveer 0,072-1,0 m 3 per
stuk worden met trekkers uitgesleept. Daarvoor wordt algemeen gebruikt de
Ferguson 35 x tractor met hefinrichting en speciaal geconstrueerde grijptang, die het de bestuurder mogelijk maakt vanaf zijn zitplaats de afzonderlijke stamstukken aan te haken. Stuk voor stuk uitslepen wordt verantwoord geacht tot een afstand van 45 meter; voor grotere afstanden wordt
gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor geconstrueerde boog of een
raam aan de hefinrichting, waardoor het mogelijk wordt met behulp van
kettingen meer stamstukken tegelijk uit te slepen. Als gemiddelde uitsleeploonkosten werd een bedrag van f 3,33 per m3 opgegeven. Volgens opgave
zou per trekker per dag ongeveer 30 m3 worden uitgesleept. Als kosten wordt
voor een Ferguson f 2/uur aangenomen, voor een Fordson f 2,75(uur.

De centrale stapelplaats "Brandon-Depot".
Door de F.C. is een centrale stapelplaats ingericht voor de verwerking
van rondhout uit het Thetfordbos. De totale hoeveelheid hout, geleverd vanaf de centrale stapelplaats of rechtstreeks vanuit het bos, bedraagt ongeveer
74.000 m3 per jaar.
Het langs de dunningswegen gestapelde hout wordt per vrachtauto, Bedford truck, afgevoerd naar "Brand on Depot", voor zover het niet rechtstreeks
wordt afgeleverd zoals zaaghout, ongeschild mijnhout en spaanderplatenhout.
De gemiddelde afstand naar "Brandon Depot" is 13 km, de maximum
vervoersafstand bedraagt ongeveer 27 km. Voor het laden van de trucks
maakt men gebruik van een mobiele kraan, "Hiab", met éénmansbediening.

Sommige trucks zijn met een kraan uitgerust. Voor afvoer van langhout kan
achter een standaardtruck een trailer met draaitafel worden bevestigd, fabrikaat "Sasker"; hiermede kan hout tot een lengte van 12 meter worden vervoerd. De trucks hebben een laadvermogen van 6Y2 ton; per week wordt
ongeveer 100 ton hout per truck vervoerd. De chauffeurs werken in tarief en
worden per gewicht betaald. De truck wordt bij aankomst op de centrale
stapelplaats gewogen. Om overbelading van de truck tegen te gaan wordt het
gewicht dat per lading de 6Y2 ton te boven gaat, niet uitbetaald. De reeds in
het bos voorgesorteerde stammen worden op de betreffende vakken van de
centrale stapelplaats mechanisch gelost.
Er stonden enkele cirkelzagen met tweemansbediening opgesteld voor het
afkorten tot sortimenten; de gemiddelde capaciteit, afhankelijk van de dikte
van de in te korten stammen, werd opgegeven als ongeveer 18 m S per dag.
Verder waren een drietal kleinere schilmachines, fabrikaat "Kingslaw", in

bedrijf en een eerst kort geleden aangekochte "Cambio"-schilmachine voor
lang hout.

233

8. Uitslepen van stammen met grijptang. Thetford Forest.

9. Schillen van heiningpalen. Thetford Forest.
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De "Kingslaw"-machine wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. Er wordt
hout tot een maximum diameter van 15 cm mee verwerkt; de mogelijke te
verwerken lengte van het hout is sterk afhankelijk van de rechtheid; krom
hout levert moeilijkheden. De capaciteit werd opgegeven als 1,8 m3 per uur.
De kwaliteit van het werk was goed, al werd mogelijk iets te veel hout meegenomen. Als schilverlies werd opgegeven 15-17%.
Het gebruik van de Zweedse "Cambio" verkeerde nog in een experimenteel
stadium; de juiste wijze van opstelling en gebruik was nog niet gevonden.
De machine wordt langs het gestapelde ongeschilde hout gereden, voortbewogen door een Fordson Super Major Tractor. De aftakas van de trekker
drijft ook de schilmachine aan; de trekker levert tevens het vermogen voor
de eraan bevestigde kraan, die het hout opheft en op de aanvoerinrichting
deponeert. De aanschafkosten van een complete Cambio, inclusief tractor en
kraan komen op omstreeks f 80.000. Men meent dat per jaar tenminste 9.000
m3 geschild moet worden om economisch te kunnen werken.
De kwaliteit van het werk liet nog wel iets te wensen over, vooral ter
hoogte van de takkransresten; het hout moet daarom van tevoren zeer goed
uitgesnoeid zijn. Tijdens ons bezoek werd ter lengte van 7-8 meter geschild.
Dit hout was over het algemeen goed recht, doch op de krommingen bleef nog
wel schors achter. De vraag blijft open, hoe een dergelijke machine het in het
algemeen veel krommere Nederlandse grovedennenhout zou afleveren. Een
bezwaar is ook het veelvuldig verplaatsen van het gehele apparaat en het
tijdverlies dat is verbonden aan het voortdurend opnieuw opstellen. Deze
werkwijze wordt veroorzaakt door de geringe reikwijdte van de kraan.
Ook het stapelen van het geschilde hout leverde moeilijkheden op. Mogelijk dat een minder veelvuldig verplaatsen van de Cambio en een aan- en
afvoer van het produkt via verplaatsbare transportbanden, een verbetering
kan betekenen.
Korte, 1 meter, geschilde stamstukken van goede kwaliteit worden bestemd
voor de produktie van houtwol, dat wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal
of na toevoeging van cement aan de houtwol als platen in de bouwindustrie.
Volgens mededeling zou dit hout geleverd aan de fabriek een prijs van
f 701m 3 opbrengen.
Van de
10.800
10.800
18.000
2.500
1.900

44.000 m" aangevoerd op de stapelplaats wordt ongeveer:
m3 verwerkt tot ongeschild mijnhout,
m 3 verwerkt tot geschild mijnhout,
m3 bestemd voor de spaanderplaat en vezelindustrie,
m3 bestemd voor de houtwolproduktie,
m 3 bestemd voor de aanmaak van palen en paaltjes.

Naast deze hoeveelheid, die vanuit de stapelplaats wordt verkocht, wordt
nog ongeveer 30.000 ma, voornamelijk zaaghout, regelrecht uit het bos naar
de klanten afgevoerd.
Op de stapelplaats zijn in totaal 43 man personeel wcrkzaam, dus wordt
1000 m3 per manjaar verwerkt.
Daar ook in Nederland het vraagstuk van verwerking van langhout tot
rondhoutsortimenten in het bos of op ecn centrale stapelplaats actueel is,
worden hier enkele voor- en nadelen van beide methoden gegeven:
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Verwerking van langhout tot sortimenten
Voordelen in het bos:
1. transport van langhout beperkt tot
uitslepen naar de bosweg;
2. voor opslag van sortimenten voldoen·
de ruimte langs de boswegen aanwezig;

Voordelen op centrale stapelplaats:
1. minder toezicht nodig;
2. verzamelen van de sortimenten kost
minder tijd dan bij het korten in het
bos;

3. rechtstreekse afvoer van de rond-

3. mogelijkheid tot machinaal schillen

houtsortimenten naar de afnemers
mogelijk;
4. geen terreinhuur;
5. geen hoge investering in machines;
6. matig geschoold personeel nOdig.

Nadelen in het bos:
1. vele sortimenten verspreid over een
grote afstand;
2. machinaal schillen alleen mogelijk
met kleine transportabele machines;
3. Iaden van enkele sortimenten op een
truck kost veel rijtijd;
4. onoverzichtelijke voorraad.

met grote machines;
4. grotere mogelijkheid tot het machi-

naal laden met kranen;
5. overzichtelijke voorraad;
6. mogelijkheid tot automatisch meten,
korten en sorteren;
7. gemakkelijker klaar maken van bestellingen;
8. eenvoudiger vervoer naar de afnemer.
Nadelen op centrale stapelplaats:
1. extra laden, rijden en lossen met
langhout;
2. machinaal schillen van krom langhout nog zeer onbevredigendi
3. hoge investering in machines;
4. houttechnisch en machinetechnisch
geschoold personeel nodig.

Een centrale verkooporganisatie.

De "Home Grown Timber Marketing Corporation LId" is een organisati.
van zagers en handelaren in inlands hout, die ten dele centraal hun hout verkopen. Het doel van het bezoek aan deze instelling was om na te gaan hoe
dit centrale verkoopkantoor is georganiseèrd en welke verdeelsleutel wordt
toegepast. De "Home Grown Timber Marketing Corporation Ltd" H.G.T.M.C. - is in 1959 opgericht met het doel door gezamenlijk optreden nieuwe markten voor inlands hout open te leggen. Om lid te worden
moest een bedrag van f 1000 worden gestort. Het eerste jaar bracht groot
verlies door hoge advertentiekosten, slechte nakoming van de leveranties,
geen droog hout en dergelijke meer. Thans kan dit verkoopkantoor zich zelf
bedruipen. De activiteiten liggen uitsluitend op gebieden, waar tot nu toe geen
inlands hout werd gebruikt. Een succes van dit verkoopkantoor is dat de
Staat ertoe is overgegaan om de wegbebakening in inlands hout te doen
uitvoeren; in Nederland worden thans enkele bebakeningen in hout uitgevoerd, maar dat is uitsluitend azobé, een uit Afrika geïmporteerde houtsoort.
Indien een offerte wordt aangevraagd bij het centrale verkoopkantoor ontvangt ieder lid een informatie met een volledige specificatie. De leden doen
daarop prijsopgave aan het centrale verkoopkantoor; meestal zijn de prijzen
zeer verschillend. Het verkoopkantoor laat de uitschieters naar boven vervallen en stelt aan de hand van de overige opgaven een eenheidsprijs vast.
Leden, die lager hebben ingeschreven ontvangen toch de eenheidsprijs. Te
beginnen met de laagste inschrijvers krijgen deze leden het kwantum toegewezen, dat zij volgens hun eigen opgave kunnen leveren. Het centrale
verkoopkantoor blijft verantwoordelijk voor de gehele offerte, uitvoering en
aflevering. Indien niet aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan, worden
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de betrokken leden uitgesloten van verdere leverantie.

De leden krijgen voor ongeveer f 12 een merkhamer van de R.G.T.M.C.
met het nummer van het lid; op deze wijze kan bij grote partijen de herkomst
van het hout steeds worden gecontroleerd. De zagerijen betalen 5 % commissiegeld aan het centrale verkoopkantoor. Alleen opdrachten boven de
100 m3 worden aanvaard.
Ondanks alle moeilijkheden in het verleden, gaat dit verkoopkantoor door
om zijn leden te stimuleren het hout goed gesorteerd, eventueel gedroogd en
uit voorraad te leveren.

Voor Nederland gelden vrijwel dezelfde omstandigheden als in Engeland;
het initiatief voor centraal verkopen zal in eerste instantie uit moeten gaan
van de handel zelf; voorts zal men zich ook hier moeten beraden op de maatregelen, die sortering, droging en levering uit voorraad kunnen bevorderen.
HOOFDSTUK 7

VOORLICHTING EN ORGANISATIE BIJ
PARTICULIER BOSBEHEER
Algemeen.
In Engeland, Schotland en Wales is ongeveer 66% van de totale bosoppervlakte particulier bezit. Van dit particuliere bos wordt 63 % beoordeeld
als produktief, terwijl ongeveer de helft van dit zogenaamde produktieve
particuliere bos bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd met subsidie van de Staat
en volgens een goedgekeurd plan. De toestand na de tweede wereldoorlog
was deplorabel; er was enorm veel bos geveld en tweederde van de oppervlakte was toen niet behoorlijk produktief. Er kwam een stringent kapverbod.
Aan ontheffing was een herbebossingsplicht verbonden; schema's werden
opgesteld voor financiële en technische steun. De voornaamste steun was
een jaarlijkse subsidie voor ieder, die zich verbond zijn bossen als zodanig te
handhaven en voor houtproduktie te blijven bestemmen en exploiteren
volgens een goedgekeurd werkplan, het zogenaamde "Dedication Scheme".
Er zijn nog andere vormen van subsidie) zoals "inplant-subsidie", waar-

op nader wordt teruggekomen. Daarnaast kent men belangrijke fiscale tegemoetkomingen.
Voorlichting.
Technische voorlichting wordt gegeven door houtvesters en boswachters
van de F.C. Veelal, met name in Engeland, is dit voorlichtingswerk gecombineerd met beheerswerk van staatsbossen; aan dit systeem geeft men de
voorkeur, omdat de consulent, die zelf ook beheerder is, beter voeling houdt
met de praktijk. Bovendien wordt zodoende een betere rayon-indeling bereikt,
waar het bosbezit sterk versnipperd is. In Schotland evenwel, waar het Staatsen particulier bezit veel uitgestrekter is, zijn voorlichting en beheer meer
gescheiden.
Grotere particuliere bossen worden uiteraard vaak door rentmeesters
beheerd, maar het is zelden zo, dat deze zowel op het gebied van landbouwgronden en boerderijen als van bossen deskundig zijn. Bovendien maken de
bossen vaak een ondergeschikt onderdeel van een landgoed uit en zijn dan
veelal nog in de eerste plaats dienstbaar aan de jacht. Ret gevolg is, dat
er vaak te weinig zorg aan de particuliere bossen werd en wordt besteed.
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Organisaties voor beheer en bosexploitatie.
Deze situatie - de moeilijkheden van een sterk versnipperd particulier
bosbezit van, gemiddeld geringe grootte enerzijds en een gunstig financieel en
fiscaal klimaat, alsmede de stimulerende invloed van de Staat anderzijds heeft geleid tot verschillende particuliere initiatieven, waarvan genoemd moeten worden de op vele plaatsen opgerichte verenigingen van boseigenaren,
die zich beter willen organiseren (a) en particuliere rentmeestersbureaux of
maatschappijen voor beheer en/of uitvoering van boswerkzaamheden (b).
ad a. De verenigingen werken meestal op min of meer coöperatieve grondslag, al is de vorm gewoonlijk die van een N.V.; een wet van 1893 schept de
juridische mogelijkheid van een N .V., ook indien het maken van winst geen
oogmerk is.
De deelnemers, leden van deze zogenaamde "Woodlands-Associations"
zijn aandeelhouder; ieder moet zoveel aandelen nemen als met de grootte
van zijn bosbezit overeenkomt. Als geassocieerd lid kunnen soms ook anderen, bijvoorbeeld houthandelaren, kleine houtverwerkende industrieën en
ook bosbouwkundige adviseurs, toetreden. De opbrengsten dienen zelden voor
winstuitkering, omdat men bij eventuele overschotten àf reserves opbouwt,
o.a. in verband met het aanvaarden van risico's, bijvoorbeeld bij houtverkoop
(overname van het risico van de geldinning), Of de tarieven voor dienstverlening aanpast.
De oprichting van deze "Woodlands-Associations" wordt van staatswege
gestimuleerd, soms zelfs door het verstrekken van een lening, aangezien de
financiering uiterst moeilijk is in het begin, zolang men niet weet tot welke
regionale uitgestrektheid en tot welk ledental de vereniging zal groeien.
Zonder financiële basis is geen deskundige technische staf mogelijk en zonder
deskundigheid is geen succes te verwachten.
De aard en de omvang van de activiteiten van de "Associations" zijn zeer
verschillend; er is geen standaard-vereniging. Sommige beperken zich tot
verkoop van hout en/of een centrale inkoop van plantsoen, afrasteringen en
dergelijke. Andere geven alleen adviezen of stellen een bedrijfsregeling op
en vragen subsidie aan; enkele daarentegen beschikken zelfs over een zeker
uitvoerend apparaat met technisch prsoneel en arbeiders voor het verrichten
van boswerkzaamheden. Gewoonlijk gelden vaste tarieven of percentages
voor diverse diensten.

Thans bestaan deze coöperatieve verenigingen in een groot gedeelte van
Engeland. Sommige echter, in Wales bijvoorbeeld, zijn zeer klein en omvatten niet meer dan 30 à 40 leden. Men meent dat in het algemeen ten
minste 10.000 ha nodig is om te starten, maar dit hangt uiteraard sterk af
van de doelstelling: naarmate de bemoeienis minder intensief is, dient het
areaal groter te zijn. Van sommige coöperaties overlappen de werkgebieden
elkaar, terwijl soms ook duidelijke concurrentie wordt waargenomen, onder
andere met betrekking tot de leden-werving.
In fiscaal opzicht is de coöperatieve "Woodland-Association" zéér bevoorrecht, omdat deze - naar het zich laat aanzien - niet zoals een gewone
N.V. belast zal worden met inkomsten- en winstbelasting, die anders wel
50% kan belopen.
,
Over het algemeen kan worden geconstateerd, dat een gunstige werking
uitgaat van de "Associations", ofschoon sommige, door te kleine omvang
en als gevolg daarvan onvoldoende deskundig personeel, geen succes zijn.
Een voordeel boven de voorlichting door de consulenten van de F.C. is,
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dat door de "Associations" niet alleen adviezen worden gegeven, maar ook
diensten kunnen worden verleend. Alleen die "Associations" hebben kans van
slagen, die particuliere zelfstandigheid, vrijheid en zelfbeschikking van de
privé-eigenaar strikt onaangetast laten.
ad b. Er werden na de oorlog verscheidene particuliere maatschappijen
voor beheer en bosexploitatie opgericht. Soms zijn deze ontstaan doordat
bijvoorbeeld kleinere houthandelaren, die hout op stam kopen en dus reeds
gewend zijn zelf het vellingswerk bij dunningen en eindkap te verzorgen zoals wij dat ook hier te lande kennen - bovendien diensten zijn gaan verlenen bij de herbebossing en dergelijke meer.
Andere, de grotere en betere, zijn gegroeid uit rentmeestersbureaux, die
zich tevens zijn gaan toeleggen op het verzorgen van de totale bosexploitatie,
daarbij inbegrepen de uitvoering van het werk. Deze maatschappijen werken
op zuiver commerciële basis. Er zijn enkele grote en zeer goede maatschappijen, die dank zij hun goede zakelijke instelling concurrerend kunnen optreden, ook ten opzichte van de "Associations", welke laatsten fiscaal een
veel gunstiger positie innemen, doch ook gemakkelijker in een ambtelijke sfeer
kunnen geraken.

Voorbeeld van een " Woodlands-Association".
Bij de bezochte "Eastern Woodlands Association Ltd." - E.W.A. - zijn
ruim 200 leden aangesloten met een bosoppervlakte van ± 21.000 ha, bestaande uit de bosgedeelten van vele kleine en enkele grote particuliere landgoederen. Het bestuur bestaat uit 20 personen, die ieder 3 jaar zitting hebben.
De technische gang van zaken berust bij vast-aangesteld personeel, bestaande uit de "general-manager", onder wie drie "managers" zijn geplaatst:

houtvesters met ieder een eigen rayon, die worden bijgestaan door één of
twee assistenten met middelbare opleiding. De boekhoudkundige controle
berust bij een onafhankelijke accountant.
Het rayon, waarover de E.W.A. zich uitstrekt, wordt steeds groter en
omvat nu de "East Midlands Counties", van Derbyshire in het noord-westen
tot en met Essex in het zuid-oosten. Bij de E.W.A. blijkt - zoals bij de
meeste andere van deze coöperatieve verenigingen - de nadruk te liggen
op dienstverleningen op het vlak van de bosexploitatie; zelden strekken de
bemoeienissen zich uit tot een actief gevoerd, alles omvattend beheer.
Een verdere snelle groei wordt ernstig nagestreefd. Dat men daarbij tracht
te komen tot fusies met andere coöperaties is begrijpelijk; immers er bestaat
een gegronde vrees, dat concurrentie tussen coöperatieve verenigingen ernstige afbreuk zal doen aan de populariteit van het systeem.
Houtverkoop.
De E.W.A. streeft er vooral naar om door samenwerking op coöperatieve
basis te komen tot een sterkere marktpositie van de houtproducenten, al of
niet in samenwerking met de houthandelaren, die vaak geassocieerd lid zijn.
Dit ziet men als de voornaamste doelstelling, omdat de houtverkoop door
de grote versnippering en door onbekendheid met de markt principieel de
grote zwakheid van de houtproducenten is. Men wil komen tot een betere
prognose van te verwachten aanbod in houtsoorten, maten, kwaliteiten en
sortImenten; men verwacht met behulp van deze markt-prognose betere
prijzen bij de industrie te kunnen bedingen of zelfs nieuwe industrieën te
kunnen aantrekken.
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Men meent de markt te kunnen beïnvloeden door een groot gebied te bestrijken, streeft daarom naar een grote regionale expansie en laat deze bewust
prevaleren boven het aanwerven van meer deelnemers-leden in een bepaald gebied.
De E.W.A. treedt nooit zelf op als koper en/of verwerker vah hout, doch
is uitsluitend agent, bemiddelaar dus; zodoende is geen werkkapitaal nodig.
Werkzaamheden.
De grote spreiding van de objecten maakt, dat de E.W.A. voorlopig geen
eigen uitvoerend apparaat heeft en dit misschien wel nimmer zal kunnen of
willen opbouwen.
Al het werk, zoals grondbewerking, planten, onkruidbestrijding, zuivering,
velling, wordt dan ook aan kleine aannemers uitbesteed en hierop wordt door
de E.W.A. alleen technische controle gehouden. De betalingen aan de aannemer geschieden door de E.W.A. na voorschot-financiering door het lidopdrachtgever. De aanbestedingen hebben meestal onderhands plaats, soms
bij inschrijving.
Inkoop van plantsoen en materialen.
De inkoop van bepaalde artikelen, zoals gaas en dergelijke geschiedt centraal door de E.W.A., waarbij men kortingen tot 27% weet te bedingen. Ook
het plantsoen wordt centraal ingekocht van handels-kwekerijen; soms wordt
dit ook - met korting - betrokken van de F.C.
Overige diensten.
Deze bestaan uit losse adviezen, taxaties voornamelijk van hout, het aanvragen van subsidies, het maken van werkplannen en het houden van toezicht of supervisie.
De E.W.A. verzorgt geen bedrijfsboekhoudingen. Evenmin wordt voor de
leden de administratie bijgehouden. Dit laatste is ook weinig zinvol, waar
immers uitsluitend diensten op het gebied van de bosbouw worden verricht.
Van het geven van adviezen op financieel en fiscaal terrein onthoudt men
zich zoveel mogelijk; ten eerste omdat er een strenge ere-code van accountants en belasting-consulenten bestaat om zich niet op elkanders terrein te
bewegen, behoudens met wederzijds goedvinden en in onderling overleg;
ten tweede, omdat de fiscale aspecten van bosbezit uiterst ingewikkeld zijn
en sterk afhankelijk van iemands persoonlijke omstandigheden. Er is dan ook
voor deze kwesties, met name ten aanzien van de successie· en inkomstenbelasting een speciale deskundigheid vereist, die de E.W.A. niet biedt.
De eisen voor het lidmaatschap, die aan een boseigenaar worden geste~d,
zijn, dat deze aandelen neemt tot een· waarde van f 12,50 per 10 hectare bos
en dat hij lid is van de "Timber Growers Organisation". Ook rechtspersonen
kunnen lid zijn, zoals waterleiding-bedrijven met bosbezit en dergelijke. De
huidige omzet inclusief houtverkoop van de E.W.A. bedraagt ongeveer
f 1.500.000. De winstmarge bedraagt ongeveer 6%, zodat de inkomsten van
de vereniging thans ongeveer f 90.000 bedragen. Van de winst ontvangen de "general manager" en zijn assistenten ieder een winstaandeel van
1 %. Tot dusverre werden door de vereniging jaarlijks nog kleine verliezen
geleden, die evenwel worden beschouwd als aanloop-verliezen. Zodra nettowinsten zullen optreden, denkt men eerst enige reserves te gaan opbouwen,
onder andere ten behoeve van het overnemen van risico's, bij houtverkoop,
om dan op den duur te komen tot tariefsverlaging.
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Voorbeeld van een particuliere onderneming voor bosbol/IV en beheer.
Zoals reeds is opgemerkt, zijn er in de na-oorlogse periode naast de
coöperaties ook een aantal particuliere ondernemingen ontstaan, daar de opbouw van het Engelse bos toen een bittere noodzaak was.
Als voorbeeld van zulk een onderneming werd een bezoek gebracht aan
de "Tilhill Forestry and Advisory Co. Ltd.", gevestigd te Tilford, Farnham,
Surrey, waarbij door de directeur A. E. Aitkins een bijzonder heldere uiteenzetting werd gegeven over opbouw, werkwijze en doelstellingen van de onderneming; ook werden enige objecten, eigendom van de onderneming zoals
de uitgebreide kwekerijen, alsmede door hem beheerde particuliere terreinen,
bezichtigd.
In tegenstelling tot de coöperatieve verenigingen is het uitgangspunt van
deze onderneming geweest, dat op vele particuliere landgoederen de eigenaar
niet bij machte is zelf het werk goed uit te voeren, zodat er, naast technische
kennis, wel degelijk ook behoefte bestaat aan een uitvoerend apparaat. Dat
dit laatste vanwege de verspreide ligging van de bossen over zéér grote gebieden alleen goed zou kunnen geschieden door mobiele ploegen vanuit verschillende centra, stond de oprichter duidelijk voor ogen.
De arbeid wordt vrijwel steeds uitbesteed aan zelfstandige ploegen arbeiders
met een voorwerker, die in de meeste gevallen weliswaar formeel niet in
dienst zijn van de onderneming, doch wel vast daaraan verbonden.
HOOFDSTUK 8

DE FORESTRY COMMISSION EN HET PARTICULIERE BOSBEZIT
Inleiding.
Evenals het Staatsbosbeheer in Nederland heeft ook de F.C. een meervoudige taak. Enerzijds is deze dienst belast met de aanleg van nieuw bos
op gronden welke toebehoren aan of in gebruik zijn bij de Staat en voert
zij het beheer over deze terreinen; anderzijds is aan dezelfde dienst opgedragen
de particuliere bosbouw te stimuleren.
Het valt bij kennismaking met de 'bosbouw in Engeland op, dat bij alle
aktiviteiten de nadrnk sterk ligt op verhoging van de houtproduktie. Alle
maatregelen, welke door de overheid in Groot Brittannië ten behoeve van
het particuliere bosbezit zijn getroffen, zijn er op gericht de produktiviteit
van het particuliere bos op een hoger plan te brengen. Gezien de precaire
situatie, waarin dit land, wat betreft zijn houtvoorziening in en kort na de
tweede wereldoorlog verkeerde, kan men begrip hebben voor dit streven.
Zelfs een kort bezoek is voldoende om op te merken, dat het particuliere
landgoed weliswaar een zeer bijzondere schilderachtige schoonheid bezit, maar
ook om te zien, dat daar heel weinig bruikbaar hout groeit.
Onder deze omstandigheden kan het geen verwondering wekken, dat de
F.C. in Groot-Brittannië zich heeft bezonnen op maatregelen, die de particuliere boseigenaar kunnen stimuleren tot verbetering van zijn bosbezit en
verhoging van de houtproduktie (22).
"Dedication

Scheme~'.

De belangrijkste maatregel, die hiertoe is getroffen is het "Dedication
Scheme", ingesteld in 1948.
Deze maatregel komt in 't kort hierop neer, dat de particuliere boseigen""r
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een overeenkomst sluit met de F.C.; hierbij wordt bepaald, dat hij zijn bossen
voor houtproduktie zal bestemmen en daartoe op deskundige wijze zal beheren of zal doen beheren overeenkomstig een goedgekeurd plan van behandeling. Tegenover deze verplichting, die de boseigenaar op zich neemt,
zegt de overheid hem een subsidie toe. Deze subsidiëring kan - naar keuze
van de bos bezitter - op twee verschillende wijzen plaats vinden.
De meest gebruikelijke wijze van subsidiëring omvat:
1. een bijdrage in de kosten van bebossing of herbebossing ten bedrage van
ongeveer f 550 per ha en
2. een jaarlijkse subsidie in de kosten van beheer van f 25 per ha voor de
eerste 40 ha, f 17 per ha voor de volgende 40 ha en f 10,50 ha voor de
resterende oppervlakte bos.
Deze subsidie~bedragen worden herzien, wanneer het algemeen prijsniveau
daartoe aanleiding geeft.
Inplaats van deze wijze van subsidiëring kan de boseigenaar echter ook
de wens te kennen geven een bijdrage te mogen ontvangen van 25 % van de
netto-kosten, welke door hem voor beheer en instandhouding van zijn bossen
zijn gemaakt. Zodra de inkomsten uit het bosbezit de uitgaven dekken, vervalt het subsidie.
De boseigenaar is vrij in keuze tussen beide wijzen van subsidiëring. Heeft
hij zijn keuze echter éénmaal gemaakt, dan kan hij hierin later geen wijziging
meer brengen. Het zijn vooral fiscale overwegingen die bepalen of de boseigenaar voor de eerste dan wel de tweede wijze van subsidiëring kiest. Daar
de belastingwetgeving in Groot-Brittannië sterk verschilt van die in Nederland,
heeft het echter weinig zin hierop nader in te gaan. Onze studiegroep heeft
zich hierover dan ook niet verder georiënteerd.
Indien een -boseigenaar besluit een overeenkomst in deze zin met de F.C.
aan te gaan, legt hij daarmede als het ware op de gronden, welke hij voor
bebossing wil bestemmen of als bos in stand wil houden, een servituut. Niet
alleen hijzelf is aan de gekozen bestemming tot bos gebonden, maar ook een
ieder, die ná hem door vererving of koop de eigendom van deze gronden
verwerft. Hij mag aan deze gronden geen andere bestemming meer geven.
Alleen in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een grote
verkeersweg of bij opname in een uitbreidingsplan, kan de F.C. ontheffing
verlenen van de verplichting de grond blijvend tot bos te bestemmen.
Het vastleggen van een dergelijke bestemming is in Groot-Brittannië waar
de uitbreiding van het bosbezit sterk wordt gestimuleerd, zinvol; voor Nederland geldt dit niet in gelijke mate. Immers door de opname van de herbebossingsplicht in de Boswet is in ons land in beginsel alle bos blijvend tot bos
bestemd.
In Groot-Brittannië is dit "Dedication Scheme", waarbij gronden het bos
worden "toegewijd" of wel-blijvend tot bos worden bestemd, een groot succes
geworden. In het verslag van de F.C. dat op 30 september 1962 is afgesloten,
wordt medegedeeld, dat sedert dit plan in 1948 van kracht is geworden,
ruim 296.000 ha gronden tot bos zijn -bestemd; dit is een oppervlakte die
groter is dan de totale bosoppervlakte van Nederland. Deze oppervlakte betreft 2.216 boseigenaren, die het geen bezwaar hebben gevonden deze beperking in bestemming op hun gronden te aanvaarden, vaar zich en voor allen,
die ná hen eigenaar zullen worden.
Zij hebben bovendien de verplichting op zich genomen hun bossen op
deskundige wijze te beheren of te doen beheren overeenkomstig een door de
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P.C. goedgekeurd plan van behandeling. Deze verplichting geldt alleen persoonlijk voor de bosbezitter, die de overeenkomst met de P.C. aangaat.
Zijn erfgenamen of degenen, die de gronden door koop of op andere wijze
ná hem in eigendom verwerven, zijn hieraan niet gebonden. Tot hen wordt
echter wel een verzoek gericht het beheer van de gronden, waarvan zij de
bestemming dus niet mogen veranderen, op dezelfde voet voort te zetten. Is
de nieuwe eigenaar hiertoe genegen, dan wordt dit wederom in een overeenkomst vastgelegd en dan - maar ook alléén dàn - kan hij aanspraak
doen gelden op subsidie, waarbij hem ook weer de vrije keuze tussen de
beide wijzen van subsidiëring wordt gelaten.
Met grote nadruk wijst de P.e. er op, dat de bosbezitter, die een overeenkomst met haar aangaat, waarbij hij zijn gronden blijvend tot bos bestemt,
volledig eigenaar van zijn bezit blijft. Men zou zelfs kunnen stellen, dat het
hem door het sluiten van zulk een overeenkomst, waarbij hij voor de instandhouding en het beheer van zijn bosbezit een subsidie van de overheid ontvangt, mogelijk wordt gemaakt eigenaar te blijven. Beide partijen zijn dus
met het aangaan van deze op vrijwillige basis gesloten overeenkomst gediend; de overheid, doordat de blijvende instandhouding van het bos en de
verhoging van de houtproduktie wordt bevorderd en daarmede het algemeen
belang wordt gediend; de bosbezitter doordat het hem financieel mogelijk
wordt gemaakt eigenaar van zijn bossen te blijven en deze zelf te beheren of
te doen beheren. Niet de P.C. voert dus het beheer, maar de bosbezitter
blijft baas in eigen huis. Weliswaar moet hij dit beheer voeren overeenkomstig
het in overleg met hem opgemaakte en vastgestelde plan van behandeling,
maar bij de uitvoering betracht de P.C., die de supervisie voert, de grootst
mogelijke soepelheid. Aan de wensen van de bosbezitter wordt - waar maar
enigszins mogelijk - tegemoet gekomen en er moet wel van zeer ernstig
wanbeheer sprake zijn voordat de P.C. gebruik maakt van haar uiterste
bevoegdheid tot overname van het beheer.
Plan van behandeling.
Bij de overeenkomst die de boseigenaar met de P.e. sluit, behoort een
goedgekeurd plan van behandeling. De opstelling van dit plan wordt volledig
overgelaten aan de boseigenaar. De F.e. is echter bereid desgewenst hierbij
te adviseren en voor een goede gang van zaken verdient het uiteraard aanbeveling, dat het plan in nauw overleg met haar wordt samengesteld.
Hoewel de bospolitiek in Groot-Brittannië vóór alles nog is gericht op
verhoging van de houtproduktie, is het toch niet zo, dat in de plannen van
behandeling uitsluitend met dit belang rekening wordt gehouden. Indien
de boseigenaar tevens aandacht wil schenken aan natuur- enlof landschapsschoon dan wel aan de belangen van de jacht, dan bestaat hiertoe alle mogelijkheid.
De P.C. streeft er naar in het plan van behandeling tot een synthese van
de belangen te komen. Zij treedt daartoe zo soepel mogelijk op. Deze plannen
dragen een eenvoudig karakter en bestaan uit niet meer dan een kaart, waarop
de tot bos bestemde gronden nauwkeurig zijn aangegeven, een beschrijving
van de toestand waarin het bos verkeert en verder een in tabelvorm gegeven
plan voor de uitvoering van nieuwe beplantingen, dunningen en vellingen in
de eerstvolgende periode van tien jaren. Van jaar op jaar wordt - eveneens
op formulieren - verslag uitgebracht over de vorderingen, die bij de uitvoering van het plan zijn gemaakt.
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Alvorens de bosbezitter voor uitkering van subsidies in aanmerking komt,
moet het plan van behandeling door de F.C. zijn goedgekeurd. De uitvoering
van het plan staat eveneens onder supervisie van de F.C. en subsidies worden niet uitbetaald dan nadat zij daaraan goedkeuring heeft verleend. De
plannen moeten om de vijf jaar worden herzien en bijgewerkt. Na verloop
van de tien-jarige periode moeten zij volledig worden vernieuwd.
Alle formulieren, welke voor de samenstelling van het plan vereist zijn,
worden· door de F.C. aan de boseigenaren beschikbaar gesteld. Alle plannen
zijn dus op uniforme wijze samengesteld en de daarin vervatte gegevens zijn
met elkaar te vergelijken of kunnen desgewenst tot een groter geheel worden
samengevat.
Voor vellingen, die voortvloeien uit de uitvoering van een goedgekeurd
plan van behandeling, is geen kapvergnnning nodig; een kapvergnnning eist
de Britse Boswet van 1951 overigens in het algemeen wel. Boseigenaren, die
een. overeenkomst met de F.C. hebben gesloten, waarbij zij hun grond of een
gedeelte daarvan duurzaam tot bos hebben bestemd, kunnen dus zonder meer
alle in het goedgekeurde plan van behandeling voorziene vellingen en dunningen doen uitvoeren.

"Approved Woodlands Scheme".
Hoewel vele boseigenaren gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden
tot subsidiëring, die de F.C. biedt, indien zij gronden blijvend tot bos bestemmen, bleken toch niet allen bereid tot zulk een overeenkomst.
Zij kunnen echter eveneens in aanmerking komen voor een subsidie van
± f 550 per ha in de kosten van bebossing of herbebossing, indien zij hun bosbezit volgens een goedgekeurd plan van behandeling beheren of doen beheren.
Van dit subsidie wordt 75% uitgekeerd in het jaar, waarin de beplanting is
uitgevoerd. Het restant wordt vijf jaar later !litgekeerd, indien de beplanting
volledig geslaagd is.
Boseigenaren, die van deze subsidie-mogelijkheid gebruik maken, kunnen
echter geen aanspraak op een bijdrage in de kosten van beheer doen
gelden. Hoewel deze vorm van subsidiëring financieel dus minder aantrekkelijk is, hebben tot 30 september 1962 niettemin 608 boseigenaren hiervan
gebruik gemaakt. De plannen van behandeling, die zij voor hun bezittingen
deden opmaken omvatten in totaal ruim 62.000 ha. Op de gronden, waarop
deze plannen betrekking hadden, rust dus geen verplichting tot blijvend in
stand houden als bos.
Door het bieden van financiële hulp in een van de beide hierboven aangeduide vormen, zowel als door het verstrekken van technische adviezen en belastingfaciliteiten, poogt de overheid in Groot-Brittannië dus de particuliere
bosbouw te stimuleren en de houtproduktie te verhogen. Vele eigenaren hebben van de geboden mogelijkheden gebruik gemaakt; maar er zijn toch ook
eigenaren, die om welke reden dan ook niet zelf tot bebossing of herbebossing van hun grond willen of kunnen overgaan. In die gevallen is de F.C.
bereid de gronden te kopen, in erfpacht over te nemen dan wel voor lange
termijn te huren. De bebossing wordt dan door de F.C. zelf ter hand genomen,
maar de grondeigenaar kan bij het sluiten van de overeenkomst voorwaarden
stellen en bijvoorbeeld de uitoefening van de jacht aan zich voorbehouden.
De F.C. beperkt zich voor wat het beheer van gronden betreft tot terreinen,
waarvan de Staat de eigendom bezit of waarop deze rechten kan doen gelden.
Deskundig beheer van particulier bosbezit wordt door de F.C. echter krachtig
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gestimuleerd. In het bijzonder wordt de oprichting van coöperatieve organisaties voor het beheer van bossen aangemoedigd. Zo nodig wordt de totstandkoming van dergelijke organisaties door het beschikbaar stellen van een
lening ook financieel gesteund ..
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