SLOTWOORD VAN IR J. W. HUDIG
Dames en Heren,
Gaarne wil ik degenen, die deze middag hebben gesproken, bedanken.
Allereerst U, mijnheer Gerritsen. Het belangrijke werk, dat U in Uw
functie verricht, is voor ons allen van groot belang. U heeft het in Uw betoog _
niet gelaten bij het bespreken van de afzetmoeilijkheden, doch hebt tevens
mogelijkheden aangegeven om de stijgende kosten, althans gedeeltelijk, te
ondervangen.
Alvorens de verdere sprekers te danken wil ik mij thans richten tot U,
professor Beeking. Wij hebben U gevraagd om samen met derden Uw kennis
ter beschikking te stellen en cijfermateriaal te verzamelen dat door U objectief en op wetenschappelijke wijze is verwerkt. Wij zijn U zeer erkentelijk, .
dat U dit hebt willen doen.
U, mijnheer Memelink, hebt aan het verzamelen van deze gegevens medegewerkt. Niet alleen U maar ook al Uw medewerkers bij de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij. Uw doorwrocht betoog heeft grote indruk
op de vergadering gemaakt. Dit is mij gebleken uit de gesprekken, die ik
met verschillende leden in de pauze had.
U, mijnheer Staf, zijn wij grote dank verschuldigd, dat U naast Uw vele
werkzaamheden. Uw bijdrage aan deze middag hebt willen verlenen. Ook
bij het totstandkomen van het geheel hebt U Uw oordeel gegeven. Uit het
applaus blijkt, dat wat U gezegd hebt, in onze harten leeft.
Wij hebben gepoogd ook van anderen cijfermateriaal te verkrijgen. Dit
bleek echter niet mogelijk in verband met de eisen die professor Becking
aan het materiaal moest stellen om dit te kunnen bewerken, voor zijn rapport.
Wij hebben gemeend, ondanks het nadeel dat de gevonden resultaten waarschijnlijk wat -gunstiger waren dan die van het gemiddelde Nederlandse
particuliere bosbedrijf, deze zaak naar voren te moeten brengen.
De vraag kan worden gesteld wat ons nu verder te doen staat. Er zijn
een aantal maatregelen genoemd:
Ie. Een verdere wijziging van de Natuurschoonwet 1928. Het is beslist nodig
deze aan te passen. De Overheid is hierover nog aan het studeren.
2e. De particuliere boseigenaar kan met recht vragen, dat de gemeenschap
vergoedt de extra kosten die verband houden met het bezoek van recreatiezoekenden. Dit bezoek brengt extra kosten o.a. voor toezicht en brandverzekering met zich mee.
3e. Uit de inleiding van ir Staf is gebleken, dat de investering voor herbebossing veelal niet meer rendabel is. Daarom is het gewenst dat renteloze
voorschotten voor herbebossing ter beschikking worden gesteld.
Deze wensen zullen aan de Overheid moeten worden voorgelegd. De
instantie die dit moet doen is het Bosschap. Wij stellen ons voor hierover
als vereniging in overleg te treden met het Bosschap, teneinde tot een nauwkeuriger formulering van onze verlangens te komen.
Wij danken nogmaals allen die aan het welslagen van deze vergadering
hebben meegewerkt.
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