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NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
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(Uitgesproken ter opening van de algemene vergadering op 13 October 1950
te Wageninge~)

Dames en He~en.
Gaarne heet ik U welkom op onze najaarsvergadering. .
Doordat onze leden Prof. Dr G. HOUTZAGERS. Prof. Dr J. H. BECKING
en Dr TH. C. OUDEMANS bereid zijn bevonden. op deze bijeenkomst
mededèlingen te doen over de stuqiereis. die zij in Amerika hebben gemaakt. heeft de Commissie tot voorbereiding van wetenschappelijke cur'sussen het bestuur geadviseerd de najaarsbijeenkomst. evenals voorheen
in Wageningen te houden. Ik mocht hedenmorgen reeds waardering uitspreken voor de bereidwilligheid van de genoemde heren om de leden
van onze vereniging en de introducé' s te doen delen in het vele dat zij
op wetenschappelijk en practisch gebied met betrekking tot de bosbouw
in Amerika hebben gezien. waarmede de bosbouw in ons land zeker gebaat zal zijn.
.
Het aantal leden van onze vereniging bedraagt thans 261.
Door overlijden ontviel ons het lid Mr F. VAN HASSELT. Wij zullen
zijn nagedachtenis in ere houden.
.
Als nieuwe leden mochten wij inschrijven de heren W. ESHUIS Jr.
Ir N. VAN DER KOLK. Z. VAN DOORN. J. R. VAN VLOTEN en A. Ph. R.
e. Baron VAN DEN BORCH VAN VERWOLDE. die ik gaarne in ons midden
welkom heet.
De activiteit van de vereniging is in· het afgelopen halfjaar niet groot
geweest en bijzonderhederi hebben zich niet voorgedaan. Het boekje "De
bosbouw in Nederland" zal. naar wij hopen. zijn weg wel vinden. Over
het algemeen wordt de inhoud. zowel in ons bosbouwkundig milieu als
daarbuiten gewaardeerd. Inmiddels heeft de .Redactie-commissie voor
Publicaties reeds voorbereidingen getroffen om te komen tot de uitgave
van een bosbouw-almanak. waaraan de Nederlandse bosbouwer zeker
behoefte heeft.
In Stockholm is in het voorjaar van dit jaar een internationaal botanisch congres gehouden .. terwijl in Genève een conferentie is belegd van
de Europese Commissie voor Bosbouw en Bosproducten van F.A.O. en
in Florence de jaarlijkse vergadering van het bestuur van de Interna-tional Union of Forest Research Organizations plaats vond. Van de con . .
ferentie ~ te Genève zal éen verslag in ons tijdschrift worden opgenomen.
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Hoewel de bosbouw in ons land, dank zij de vele regens een goed jaar
heeft gehad, vooral wat betreft de pas aangelegde beplantingen en wel
in het bijzonder die van loofhout, valt toch ook een grote schade te
boeken door de cycloon die op 23 Augustus jl. heeft gewoed. Op de
Veluwe, waar de cycloon tussen Harskamp tot nabij Zwolle over een
strook van 300 à 400 m breedte en + 40 km lengte heeft huisgehouden,
is + 36.000 m3 hout gestreken en goeddeels vernield.
Vele boseigenaren ondervinden daarvan grote schade en wel in het
bijzonder het Koninklijk Domein, waar de cycloon zeer grote verwoestingen heeft aangericht. Ik geloof wel te mogen getuigen van Uw medegevoelens in de rampspoed, die onze medeleden heeft getroffen.
. De economische moeilijkheden, waarmede de bosbouw in de jaren ná
de oorlog heeft te kampen, zijn niet verlicht, doch zullen nog worden
verzwaard door de te verwachten loonsverhoging van 5 %. Of deze verhoging zal worden gecompenseerd door een evenredige verhoging van
de houtprijzen waag ik niet te voorspellen. De prijs van het product hout
is van zovele factoren afhankelijk dat de houtprijs nu eenmaal niet overeenkomt met de productie-prijs.
Indien wij trachten een inzicht te verkrijgen in de verhouding van
lonen en prijzen, zullen wij als basis kunnen nemen het U bekende rapport van het Landbouw Economisch Instituut van "Het Onderzoek naar
de Kostprijs van Hout van Groveden" . Dit onderzoek is gebaseerd op
het loonpeil van 1947 en op de houtprijzen, genoemd in de Prijzenbeschikking geveld Inlands Hout 1946 no. 2. De lonen zijn sindsdien - met
inbegrip van de hiervoor bedoelde 5 % verhoging, - gestegen met rond
27 %. Blijkens aan dit rapport te ontlenen gegevens zal deze loonsverhoging van 27 % de kosten van het eindproduct 17 % doen stijgen, hetgeen wil zeggen, dat bij een stijging van de houtprijzen met 17 %, de
conclusies die in dit rapport zijn vervat, nog juist zouden zijn.
Ik ben mij ervan bewust, dat deze beschouwingen theoretisch zijn,
omdat wij te doen hebben met een bosbedrijf, waar zeer veel factoren
optreden, die de beheerder niet in de hand heeft en die de uitkomsten
zeer sterk kunnen beïnvloeden. Ik ben mij er echter ook van bewust dat
er talrijke fáctoren zijn, die wij wèl in de hand hebben, althans in de
hand kunnen nemen en die een opbrengstvermeerdering en een kwali ...
teitsverbetering kunnen bevorderen. Het is U bekend dat de prijzen van
vele sortimenten van zeer goede kwaliteit belangrijk meer zijn gestegen
dan 17 % boven de maximum prijs van 1946, terwijl wij toch ook weten
dat de houtproductie per eenheid van oppervlakte door een juiste keuze
van goede houtsoorten in de komende jaren nog belangrijk kan stijgen.
Ik zie dan ook slechts één middel om ons zo goed mogelijk te wapenen
tegen de economische omstandigheden, die de uitkomsten van ons bosbedrijf steeds nadelig beïnvloeden, en dat is de technische verbetering
'van onze Nederlandse bosbouw, in al zijn geledingen; deze zal kunnen
leiden tot opbrengstvermeerdering en kwaliteitsverbetering. Daartoe worden, zeker in de jaren na de oorlog, zowel op wetenschappelijk als op
practisch gebied ernstige pogingen aangewend, die onze vereniging moet
en kan helpen bevorderen en coördineren en waarvan zij de uitkomsten
tenslotte ook zal kunnen uitdragen.
Ik zou dit openingswoord willen eindigen met de wens dat wij er in
zullen mogen slagen steeds in goede harmonie de belangen· van de
Nederlandse bosbouw te dienen.

