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UIT DE RljKSBEGROOTING VOOR HET [)IENSTJAAR 1932
ONTWERP VAN WET.
Afdeeling IX. Landbouw.
OnderafdeeHng XI. Boschbouw .
Paragraaf 1. Staatsboschbeheer .
Il. Boschwet .
lIl. Staatshulp voor bebossching
IV. Proefstation.
Paragraaf 1. Stsafsboschbeheer.
Artikel 11 8.
PersoneeIsuitgaven
Artikel 119.
Materiee1e behoeften en overige uitgaven met den
algemeenen dienst verband houdende .
.
Bureelkosten ; verzending van dienststukken; reis~
kosten: vergoeding voor dienstverrichtingen per rijwiel;
verplaatsingskosten; verpachtingen: verkoopingen : aanbestedingen: overige uitgaven.
.
Artikel 120.
Grondbelasting. waterschapslasten en gemeentelijke
belastingen.
Artikel 121.
Exploitatie-uitgaven
Ontginning; onderhoud: materialen: werktuigen en
gereedschappen; aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst; overige uitgaven.
Artikel 122.
Aankoop van va.st goed ter afronding of uitbreiding
van het Staatsbosc:hbez:it; aankoop Van gronden onder Op1oo en Hoogeloon c.a., afkoop van
lasten drukkende op aangekochte gronden .
Artikel 123.
Boschstatistiek .
Kosten in verband met de voorbereiding der samen.
stelling van een boschstatistiek.

f 1.181.977._
1.232.511._
91.155.119.860.35.118 1.232.511.-

313.489._
68.845.-

19.100.-

131.180.-

91.000.2.000._

Paragraaf Il. Bosch.wet .
Artikel 124.
Materieele behoeften en overige uitgaven (Boschraad)
Bureelkosten ; reiskosten; overige uitgaven.
Artikel 125.
Overige uitgaven betreffende de Boschwet
Kosten. bedoeld in de artikelen i en 12 der wet;
overige uitgaven.

91.155.-

Paragraaf lIJ. StaatshuJp voor bebosschjng
Artikel 126.
Bebossching van woeste gronden .
.
..
Staatshulp aan gemeenten of andere publiekrechtelijke

119.860._

3.455.91.000._

119.860.-
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Geraamd beloop voor 1932
lichamen. aan vereenigioÇjen en stichtingen van algemeen
nut; onderzoek van gronden.
~

Paragraaf IV. ProefstaUon.'
Artikel 127.
Puson~elsuitgaven (RijksbosehbouwproefstatioD en
Commissie van bijstand)
Artikel 128.
MaterieeIe behoeften en overige uitgaven (Rijks ..
boschbouwproeIstation en Commissie van bijstand)
Bureelkosten : aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst: reiskosten j verpldatsingskosten: hulp ..
middelen voor den dienst. proefvelden en proefnemingen;
publicaties; .overige uitgaven.

35.1'18.19.998.15.150.-

.

NOTA VAN WIJZIGING IN HET WETSONTWERP.
wordt vermlndcrd mtt:

en mitsdien
gebracht op

f 32.000.- l.149.977.Onclerafdeeling XI. Boschbouw .
.25.000._ 1.207.5l4.Paragraaf I. Staatsboschbeheer .
89.455.5.000.Paragraaf Il. Boschwet.
2.000._
33.148.Paragraaf IV. Proefstation
25.000.- 1.207.5 14.Paragraaf I. Staatsboschbeheer .
Attikel 122.
Aankoop van vast goed ter afronding of uitbreiding
vaD het Staatsboschbezit ; aankoop van, gronden
onder Oploo en Hoogeloon c.a., afkoop van lasten
72.000.drukkende op aangekochte gronden
25.000.89.455.Paragraaf 11. Boschwef .
5.000._
Artikel 125.
5.000.86.000.Overige uitgaven betreffende de Boschwd.
2.000._
33.148.Paragraaf IV. Proefstation .
Artikel 127.
Personeelsuitgaven (Rijksboschbouwproefstation en
17.998.Commissie van bijstand)
2.000.Mem 0 ri e va n Toe I i ch tin g.
De verhaogingen betreffen in hoofdzaak de volgende posten:
24.000..f
Nieuwe boschwachterij Grolla in de houtvesterij Assen
10.000.Kosten, bedoeld in art. '12 der Boschwet . . . . .
Voor verdere toelichting ,moge worden verwezen
naar den uitgewerkten en toelichtenden staat.

Paragraaf 1. Staatsboschbeheer.
~
Geraamd beloop voor 1932
Artikel 118.
f 313.489.Personeelsuitgaven (141:
a. Bezoldiging van personeel in vasten dienst:
1.
Directeur.
2.
inspecteurs
13.
houtvesters
•
adJunct~houtvesters

technisch-ambtenaar
opziener der gebouwen.
teekenaar . . . .
boschwachters Iste klasse.
boschwachters . .
adspirant.-boschwachter .
hoofdcom,mies .
commies . .
adjunct-commiezen.
klerken

3.

1.
1.
1.

30.
12.
1.
1.
1.
5.

6.

I

I
I

I

•
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3.

schrijvers lstc klasse.
schrijvers 2dc klasse .
machint'schrijvers
conderge.

6.
1.

Artikel 119.
Materierde behoeften en overige uit'gaven met den
atgemeenen dienst verband houdende.
Artikel 120.
Grondbelasting, waterschapslasten cn gemeentelijke
belastingen. .
Artikel 121
Exploitatie~kos~en
B.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j:

k.
l.
m.
n.
o.

68.485.19.700._

Geraamd beloop voor 1932
f 73L480.69.785.-

.
houtvesterij Breda
houtvesterij Kootwijk
Rijkszaadeest te Stroe
houtvesterij Nunspeet,
houtvesterij Haarlem
houtvesterij Assen.
houtvesterij Emmen
houtvesterij de -Eilanden .
boschwachterij St, Anthonis.
boschwachterij Groesbeek
boschwàchterlj Hapert
beheer Kreelsche bosch c.a.
,
beheer bosschen bij Rijkskrankzionigengesticht te
Woensel .
boschwachterswoning te Veldhoven.
aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst
overige uitgaven .
opleiding arbeiders tot boschwacht("rs .
kosten onderhoud en inrichting museum
onderzoek van nieuwe terreinen.

120000.3.800.99.500._
118.000.69.000.88.000.11.000.11.000.9.000.1.225.-

2.000.70._
9.300.119.800._

2.000.500.250.-

Toelichting. De verhooging van dit artikel- komt geheel voor rekening van
de nieuwe boschwachterlj GroIlo in de houtvesterij Assen. Doordat enkele
onderdeeien lager konden worden geraamd was de' totaal verhooging
slechts f 5470.
Artikel 122.
Geraamd beloop voor 1932
Aankoop van vast goed tel" afronding of uitbreiding
van het Staatsboschbezit, aankoop van gronden
onder Oploo en Hoogeloon c.a., afkoop van lasten
drukkende op aangekochte gronden (31).
97.000._
Artikel 123.
Kosten in verband met de voorbereiding der samen~
ste1ling van cene boschstatistiek
2.000.Paragraaf Il. Boschwet.
Personeelsultgaven (Boschraad)
Artikel 124.
Materieele behoeften en overige uitgaven (Boschraad)
Artikel 125.
Overige uitgaven betreffende de Boschwet

3.455.91.000.-

Paragraaf IIlStaatshulp tloor bcbossching
Artikel 126.
Bebossching van -woeste: gronden .
.
B. rentelooze voorschotten aan gemeenten (41).
. .
b. idem aan andere publiekrechtelljlçe lichamen of
c. vereenigingen cn stichtingen van algemeen nut (42)
onderzoek van gronden .

-

_ _ _ _ r .•

119.860.115.210._
4.400.-

250.-

"....

- ,.
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Toelichtingen (4:1). Voor de gemeenten: Venraai f 7000; Maashees f BOD:
Bergen (L.) fBODO: Someren f2900: Lierop fl4oo: .Schayk flOOO: Herpen

HOOO: Reek f 1600: Mill 14000: Veldhoven 15220: Emel 11000: Bladol
12700: Vessem HOOO: Heerd, 1350: Epe 11600: Zeeland 11600: Son
13600: H. en L. Mierde 12400: Deurne 14000: Bergeijk 13600: S'.Oeden'
rode 11600: Best 13600: O. en N. Beers 12880: Hilvarenbeek flOOO:
Reusel 14000: Lieshout ff500:Waalre J~OOO: Heumen f800: Stiphout
f 1000: Escharen 12000: LuykgesteI12000: Sleen 1200: Helmond 160JO:
Maashees 13000: Uden 16000: Ambt-Hardenberg 11600: Posterhol! 1 1760:
Melick-Herkenbosch '13200: Vlodrop 12800: Berghem 1 1500: Bude1 12400:
Cadier en Kccr f600: nieuwe' gemeenten f 3000.
(42) Voor de Nederlandsche Ffeidemaatschappij voor bebossching der
Rovertsche heide.

.
Paragraaf IV. Proefstation.
•
Artikel 127.
Geraamd beloop voor 1932.
Personeelsuitgaven (Rijksboschbouwproefstation en
Commissie van bijstand)
19.998.a. Bezoldiging van personeel in vasten dienst.
Directeur. boschbouwkundige. technisch ambtenaar. ambtenaar van ad~
ministratie. schrijver 2e klasse. amanuensis.
,Artikel 128.
Materieele behoeften en overige uitgaven (Rijks·
boschbouwproefstation en Commissie van bijstand)
'15.150.Rijksboschbouwproefstation :
a. bureelkosten . •
•.
3.290.b. aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst
460.c. reis- en vprplaatsingskosten.
2.800.d. hulpmiddelen voor den diensf:
aankoop van instrumenten cn gereedschappen .
1.050.e. kosten van aaoleg E,:n onderhoud van proefvelden
5.500.en andere proefnemingen.
f. kosten van publicaties
1.500.g. overige uitgaven ..
.
300.Commissie van bijstand:
25.B. bureelkosten .
b. reiskosten.
225.-

{ Uit het schrijuen van het Koninklijk Nederlandseh Landbouw Comite
d.d. October 1931 aan de Tweede Kamer der Staten·Generaal:
Onderafdeeling XI. Boschbouw ..
Het komt gewenscht voor door te gaan met de uitbreiding van het
boschbezit van den Staat. van de Gemeenten alsook van openbarc licha~
men. omdat de boschaanleg en dê boschexploitatie door werkloozen kun~
nen geschieden en daardoor de gelegenheid wordt verkregen voor een
goede en vruchtbare werkverschaffing en werkverruiming. welke vooral
in de wintermaanden van groot nut -is.

Paragraaf IV. Proefstation.
Het komt wenschelijk voor het Rijksboschbouwproefstation op te heffen
en de proefnemingen onder te brengen, voor zoover het wetenschappelijk
werk betreft bij de Landbouwhoogeschool, welke zich daarmede toch reeds
bezig houdt en voor zoover het practische proefnemingen 'betreft bij het'
Staatshoschbeheer. waardoor de vrijkomende gelden voor meer vitale land~
bouv.:belangen zullen kunnen worden aan~ewend. ~

VOORLOOPIG VERSLAG.
Afdeeling IK. Landbouw .
. Artt. 118 e.v. Staatsboschbeheer : natuurbescherming.'
Vele leden drongen aan op een krachtig voortzetten van den aankoop

/
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van Staatswege zoowcl van boschbezit als van woesten grond ter be~
bossching.
Met instemming hadden deze leden uit het jaarverslag van het Staats~ •
boschbeheer ontwaard, dat deze dienst zich meer en meer gaat bezig~
houden met natuurbescherming. Het had daarbij hun aandacht getrokken,
dat de directeur' van het Saatsboschbeh~er den ,Minister heeft voorgesteld.
in overleg te treden met zijn ambtgenoot van OnderWijs. Kunsten en We~
tenschappen omtrent de vraag, hoe het best op de scholen belangstelling
voor natuurbescherming kan worden 'opgewekt. Is, vroeg men, aan dit
voorstel reeds gevolg gegeven? Zoo ja, wat is dan het resultaat van het
gehouden overleg?
Gevraagd werd, of het niet mogelijk is. de uitgaven. zooals die in het
genoemde verslag voorkomen. te splitsen in kapitaals~uitgaven en uitgaven
op het gewone beheer betrekking hebbende.
Ook zou men gaarne in het verslag zien vermeld. welk bedrag in het
verslagjaar als loon aan arbeiders is ten goede gekomen.
Nog stelde men de vraag. of de Vereeniging tot behoud van Natuur...
monumenten uit art 125 een bijdrage ontvangt en, zoo ja. hoeveel deze
dan beloopt.
.
Mocht deze vraag bevesfigend worden beantwoord. dan zou men ook
nog gaarne vernemen. of de bedoelde bijdrage is verleend onder de
voorwaarden, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 20 Mei 1930
(Staatsblad no. 206) .
.- Landgoederen ;.Wernsborn" en "Vijverberg".
In verband met persberichten. vermeldende. dat .. Het Geldersch Land~
schap". na te hebben geweigerd op de gebruikelijke voorwaarden finandeelen Rijkssteun te aanvaarden voor het behoud van de landgoederen
..Warnsborn" en "Vijverberg", ten slotte met de Regeering volkomen
tót genoegen van de stichting overeenstemming heeft bereikt. werd ge~
vraagd. of. en zoo Ja. waarom de Minister zich tevreden heeft gesteld
met minder waarborgen voor een behoorlijke instandhouding van het
onderhaVige natuurschoon dan vervat zijn in de voorwaarden, betreffende
subsidies ex art. 12 der Boschwet 1922, welke de Minister heeft mede...
gedeeld op blz. 16 der Memorie van Antwoord op het Voorloopig Ver...
slag der Eerste Kamer nopens hoofdstuk V der Rijksbegrooting voor 1931.
De hier aan het woord zijnde leden wenschten reeds thans te verklaren.
dat zij zoodanige houding van den Minister onjuist zouden achten. Als
een particuliere stichting met overheidssteun in staat 'wordt gesteld natuurschoon te onteigenen. is het dringend gewenscht - en ook alleszins
redelijk - krachtige waarborgen te eischen. dat de op deze wijze aan zulk
een instelling ten algemeenen nutte toevertrouwde goederen doelmatig
wordén beheerd en dat vervreemding daarvan uitgesloten zij. De regeling
der subsidievoorwaarden biedt der Regeering daartoe een gelegenheid.
welke zij ten volle dient te gebruiken.

Art. 127. Opheffing Boschbouwproe[station.
Gevraagd werd. of het Boschbouwproefstation niet, ter bezuiniging.
zou kunnen worden opgeheven. De wetenschappelijke proefnemingen zou ...
den dan bIj de Landbouwhoogeschool, de practische bij het Staatsbosch~
beheer kunnen plaats hebben.

MEMORIE VAN ANTWOORD.
Afdeeling IX. Landbouw.
Artt. 118 e.v. Staatsboschbeheer ; natuurbescherming.
Ondergeteekende stemt in met de leden. die aandringen op krachtig
voortzetten van den aankoop van Staatswege zoowel van boschbezit als
van woeste gronden. ter bebossching. Voor zoover de geldmiddelen dit
toelaten en de gelegenheid zich daartoe voordoet. worden dergelijke
aankoopen bevorderd.
.
Het overleg met den Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen gepleegd omtrent de vraag. hoe het best op de scholen belang-
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stelling voor natuurbeschenning kan worden opgewekt, heeft geleid tot
het raadplegen van de hoofdinspecteurs van het lager onderwiJs, met. wier
gemeenschappelijk rapport voornoemde Minister zich vereenigd heeft. Deze
hoofdinspecteurs meenden, dat aan de Rijksschoolinspectie moet worden
opgedragen. er op te letten. dat door de ,opleidingsinrichtingen meer aan·
dacht ook aan deze materie wordt .geschonken. opdat. wanneer de gelegen.
heid zich voordoet. het te pas brengen op de lagere school zal toenemen
en de gewenschte vruchten drageri.
Met het verlange:n, dat de uitgaven in kapitaals· en exploitatieuitgaven
zullen worden gesplitst en dat het aan arbeidsloon betaalde bedrag zal
worden vermeld. zal bij de samenstelling der' volgende yerslagen van
het Staatsboschbeheer zooveel mogelljk rekening worden gehouden.
De Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland ont~
vangt op grond van eene overeenkomst van 31 Octo~er 1928 gedurende
de jaren 1928 tlm 1937 eene jaarlijksche bijdrage van f 1250 voor het
landgoed "Loohuis" onder Aalten, groot 21,900 ha ..
Algemeene voorwaarden voor de toekenning van bijdragen als boven~
bedoeld zijn voor het eerst vastgesteld bij KOninklijk besluit van 20 Mei

1930 (Staatsblad no. 206).

.

Landgoederen "Wamsborn" en .. Vijverberg'·.
Met het bestuur der Stichting "het Geldersch Landschap" bestond ten
aanzien van de voorwaarden, te stellen voor het verleenen eC:1er Rijks·
bijdrage ex art. 12 der Boschwet 1922. slechts verschil van meening omtrent
enkele ondergeschikte punten. Van de op blz. 16 der Memorie van Ant~
woord op het VoorIoopig Verslag der Eerste Kamer nopens Hoofdstuk
V der Rijksbegrooting voor 1931 opgenomen voorwaarden is slechts af~
geweken ten aanzien van punt 4-; de daar bedoelde rente is vervangen
door eene boete van ten hoogstç f 25.000.-.
Overigens stelt de ondergeteekende er prijs op te verklaren. dat hij de
meening deelt der hier aan het woord zIjnde leden ten aanzien van het
stellen van voorwaarden bij het verleenen van bijdragen' ex art. 12 der
Boschwet 1922.

Art., 127. Opheffing Boschbouwproefstation.
Op blz. 26 der Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag
der Tweede Kamer nopens Hoofdstuk V der Rijksbegrooting voor 1931
deelde de ondergeteekende mede. dat de plaats, die het Rijksboschbouw~
proefstation tegenover de Landbouwhoogeschool en den practischen bosch·
bouw behoort In te nemen een punt van overleg tusschen de betrokken
instellingen zou uitmaken,
Hoewel dat overleg nog niet tot eene definitieve beslissing heeft kunnen
leiden, mag uit de voorloopige besprekingen wel worden, afgeleid, dat
behoud van het station op prijs gesteld wordt.
Of het station geheel bij de Landbouwhoogeschool wordt ondergebracht,
dan wel of het practisch onderzoek bij het Staatsboschbeheer, het weten~
schappelijk onderzoek bij de Landhouwhoogeschool komt, eenige bezui·
niglng van beteekenis zou daarvan moeiUjk het gevolg kunnen zijn.

HANDELINGEN DER STATEN-GENERAAL.
De artikelen 118 tot en met 130 worden achteenvolgens zonder be
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

