VERSLAG VAN HET INTERNA1'IONAAL
BOSCHBOUWCONGRES TE PARIJS
door

J.

P. VAN LONKHUYZEN.

In het Januari-nummer van dit Tijdschrift (blz. 25 e.v.)
. werd een kort verslag opgenomen van het Internationaal
Boschbouwcongres, dat van 1-5 Juli 1931 te Parijs ,,;erd
gehouden, In dit verslag werd door mij medegedeeld, dat
de op dit Congres genomen besluiteri nog niet gepubliceerd
waren en deze dus nog zouden volgen.

Hieronder volgt de vertaling van de besluiten van het
congres. voor zoover het betreft zaken op het gebied van

houtteelt en boschbescherming,
Wij kunnen met genoegen constateerent dat aan de
meeste bier uitgesproken wenschen in ons land reeds voldaan wordt. Het wil mij dan ook voorkomen, dat hetgeen
in ons land op het gebied van den boschbouw geschiedt,
hoe bescheiden ook, geen slecht figuur maakt tegenover
andere landen,

.

.

CONTROLE OP DE HERKOMST VAN BOOMZADEN.•

Het Congres brengt in herinnering de reeds over dezelfde
zaak door het Internationaal Boschbouwcongres van Rome en
het Congres van de Internationale Vereeniging van Boschbouwproefstations, te Stockholm geuite wenschen en spreekt
op zijn beurt den wensch uit, dat in ieder land een organisatie
in het leven geroepe worde, welke op wetenschappelijke basis
de contröle op de herkomst van boomzaden. ter hand zal
nemen.
HERSTEL VAN DEN WINTEREIK.
(Qüercus sessillfiora Salisb.)

Overwegende, dat het van algemeen belang is genoemde
eiken soort te kweeken, die timmerhout levert van de beste
kwaliteit. door gebruik te maken van de natuurlijke groeiwijze
van dezen boom,
spreekt het congres den wensch uit:
dat de behandeling van den eik in het Plenterbosch tot
onderwerp van een grondige studie worde gemaakt in de
landstreken, waar het systeem van het opgaand bosch van
gelijken leeftijd geen algeheele voldoening geeft.
CONTROLE VAN DEN AANWAS.

De belangrijkheid overwegende, die de uitgevoerd; onderzoekingen door middel van de boor van Pre s s Ier in vele
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gevallen hebben voor de berekening van den aanwas van

de beplantingen,
spreekt het Congres den wensch uit:
dat in de proefstations. waar opeenvolgende inventarisaties van de beplantingen worden uitgevoerd (en speciaal
van onregelmatige beplantingen en bosschen, waarin verschillende leeftijden door elkaar voor!<.omen). onderzoekingen
door middel van de boor gedaan zullen worden met de bedoeling de mate van diktetoeneming te bestudeeren en zoodoende door vergelijking van zorgvuldige inventarisaties de
waarde van de methoden ter berekening van de productie.
gebaseerd op het gebruik van de boor. vast te stellen.
VREEMDE SOORTEN.

Het Congres spreekt den wensch uit:
dat in iedere streek met een eigen geologisch en klimatologisch karakter kleine groepen gevormd zullen worden op
plaatsen, welke daarvoor zorgvuldig zullen worden uitgezocht in de Staatsbosschen. hetzij door boschjes van enkele
aren. hetzij in den vorm van lanen. welke eventueel dienst
zouden kunnen doen als brandwegen en als zaaddragers.
met het oog op een vergelijkende studie van eenige vreemde
soorten, waarvan de aanplant in bosschen van economisch
belang schijnt te 'zijn.
.
DOUGLAS.

Het Congres spreekt den wenseh uit:
dat de honderdjarige herdenking van den dood van
D' a v i d D 0 u g I a s. die zijn naam gegeven heeft aan
Pseudotsuga Douglasii, in de geheele wereld in 1934 gevierd
zal worden en dat ter gelegenheid daarvan iedere natie zoo
juist en uitgebreid mogelijke gegevens bijeen zal brengen
betreffende de resultaten met den aanplant van deze soort
verkregen.
VERBETERING VAN CULTUURLAND
(in bergstreken).
H~t

Congres spreekt den wensch uit:
I. dat met alle middelen gestreefd zal worden naar de verbetering van de weiden. na vaststelling van de gedeelten.
die noodzakelijk zijn voor de veehouderij,
2. dat te dien einde het aantal van de plaatselijke onderzoekingsstations uitgebreid worde, teneinde de resultaten.
verkregen door de werken ter verbetering van het cultuurland. te kunnen nagaan: dat deze resultaten samengevoegd worden door de nationale onderzoekingsbureaux;
3. dat in studie genomen zal worden een wetgeving ter bevordering van cultuurlandverbetering in die landen of
streken, waar deze nog niet bestaat.
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PARTICULIERE BOSSCHEN.
Pa.rticuliere vereenigingen.

Het Congres constateerende de buitengewoon belangrijkè
resultaten in bepaalde landen verkregen door de vereenigingen van eigenaren, in het leven geroepen met het doel om
te komen tot meerdere bebossching en tot beter behoud van
de bosschen,
spreekt den wensch uit. dat ieder land er werk van zal
maken onder bescherming en met behulp van de Regeeringen, door geschikte maatregelen het in het leven roepen en
de ontwikkeling van deze vereenigingen te bevorderen,
BEBOSSCHINGEN.

Overwegende, dat de woeste of niet in cultuur gebrachte
gronden in alle landen belangrijke oppervlakten beslaan en
dat het in waarde brengen van deze terreinen door bebos. .

sching al naar mate dit mogelijk is, een zaak van algemeen
belang is,
.
dat de groepen van eigenaren die in een of anderen vorm
de bebossching van nog niet in cultuur gebrachte terreinen
ten doel hebben, een poging zijn van het particuliere initiatief, dat waard is om aangemoedigd te worden,
dat de aldus op meer of mindere uitgebreide terreinen
uitgevoerde werken er toe bijdragen rijkdom te scheppen
voor het geheele land,
dat naast den dienst bewezen aan de gemeenschap, die

groepen door het voorbeeld dat zij geven en het vertrouwen
dat zij opwekken, een zeer krachtige prapaganda zijn ten
gunste van de bebossching,
Spreekt het Congres den wensch uit:
dat de Staten zeer actief zullen streven naar de ontginI}ing van de woeste gronden:

1. door zelf het bebosschen van kale terreinen, in weinig
gunstige conditie verkeerende door hoogte, klimaat, slechte
kwaliteit van den grond, ter hand te nemen;
2. door op ruime schaal de bebosschingen, aangelegd zoowel
door particulieren als door de groepen, die zij onder
elkaar vormen voor gezamenlijke bebossching op grootere
oppervlakten, te subsidieeren, alleen onder voorwaarde,
dat degenen die van deze subsidie profiteeren zich onderwerpen aan de controle van het Staatsboschbeheer aangaande het gebruik, dat zij maken van de toegestane toelagen:
BOSSCHEN ONDER CONTROLE.

Het Congres spreekt den wensch uit:
dat in de verschillende landen door een speciaal instituut
bestudeerd worde de onder controle gesteld", bosschen, waarbij
als tegen-prestatie van de verplichtingen, welke de eigenaren

I

I

..

351

vrijwillig op zich genomen hebben ten opzichte van bijzon...

dere onderhoudsmaatregelen. geprofiteerd zal kunnen worden van fiscale voordeelen.
BRANDEN.

Het Congres. overwegende de noodzakelijkheid om in alle
landen de maatregelen ter bescherming van de bosschen
tegen brand en den strijd tegen het vuur. uit te breiden.
overwegende. het belang dat gelegen is in de samenwer,king tusschen de eigenaren en den Staat.

spreekt den wensch uit:
dat in alle bosch districten. welke aan brandgevaar zijn
blootgesteld. vereenigingen 'van eigenaren in het leven geroepen zullen worden. welke door den Staat op ruime schaal
gesubsidieerd worden;
dat in samenwerking met deze vereehigingen door. de over...

heid gevormd zal worden een zoo gesloten mogelijk netwerk
van vaste waarnemingsposten. voorzien van alle moderne

brandmeldmiddelen.
ZIEKTEN VAN BOOMEN.

Overwegende. dat boomen. behoorende tot talrijke soorten. in het bijzonder tot de soorten 'iep. kastanje. populier.
douglas in meer of minder ernstige mate zijn aangetast door
schimmelziekten. '
, ,
,
dat er van iedere soort schijnen te zijn exemplaren.
variëteiten, rassen, vormen, hybriden. die 'meer dan de an...

dere bestand zijn tegen die ziekten.
spreekt het Congres den' wensch uit. teneinde die exemplaren. variëteiten. rassen. vormen. hybriden met meer of
minderen weerstand op te sporen. dat onderzoekingen dien
aangaande georganiseerd en voortgezet zullen worden in de
verschillende streken of landen. in het bijzonder daar. wa'l<
aangetaste boomen voorkomen.
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