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De nota is opgesteld door een commissie, waarin zitting hadden:

als voorzitter:
Ir F. W. MAtscu,
als leden:

Directeur van het Staatsbosbeheer;
ee

Dr D. BurGer Hzn,

Hoofd van het Bureau voor Agrarische Zaken van
de Rijksdienst voor het Nationale Plan;

Tr P. DE FREMERY,

Voorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw van de
Stichting voor de Landbouw;

Ir S. HERWEIJER,

Secretaris van de Commissie ter bestudering van de
Ruimtelijke Ordening in de Landbouw (C.R.O.L.);

als secretarissen:
Ir W. L. JANSEN en
Ir A. F. TEN BRUGGENCATE,

Houtvesters bij het Staatsbosbeheer.

IL. INLEIDING
1.1. PROBLEEMSTELLING

De buitengewoon sterke aangroei van de bevolking eist een zo effectief mogelijk
gebruik van de in ons land aanwezige productiemiddelen.
Één dezer productiemiddelen, de grond, wordt — behalve voor agrarische doeleinden — in toenemende mate gebruikt voor woningbouw, industrievestiging, verkeer,
recreatie, natuurbescherming en als militair oefenterrein. De beschikbare hoeveelheid
is beperkt, zodat een weloverwogen coördinatie van alle bij het bodemgebruik betrokken belangen noodzakelijk is. Het is gewenst, teneinde daartoe te geraken, de
verschillende gebruiksvormen van de grond aan een critische beschouwing te onderwerpen en hun betekenis voor de samenleving te bepalen.
Deze nota heeft ten doel, de betekenis na te gaan van de bossen en van de houtopstanden buiten het bos; in het bijzonder zal daarin aandacht worden besteed aan

de ruimtekundige aspecten en de eventueel daaruit voortvloeiende eis, tot een betere

indeling van het gebruik van onze cultuurgrond te komen.
Ter verkrijging van de nodige gegevens heeft de commissie overleg gepleegd met
verschillende autoriteiten en deskundigen, om ook de inzichten van hen, die werkzaam
zijn aan de peripherie van de bosbouw, in aanmerking te kunnen nemen.
1.2. INDELING VAN HET GRONDGEBRUIK IN NEDERLAND

De indeling van het grondgebruik in ons land is nog steeds niet met zekerheid
bekend. Verscheidene instellingen hebben gegevens over deze materie verzameld,
maar deze verschillen onderling vrij sterk. De hier gebruikte indeling (tabel 1) is
dan ook niet volmaakt, maar zij kan worden geacht, voor het gestelde doel voldoende
betrouwbaar te zijn. Zij is samengesteld na een critische beoordeling van hetgeen op
TABEL 1. Indeling van het grondgebruik in Nederland
Gebruikswijze

|

Oppervlakte in hectaren

SOUS MAM Ie ys ack sighing od Ty Seige ws eee
LA oi e es eee eS Se

1 000 000 ha
1 350 000 ha

IBOUInCAdrd sa cr nk Sey te
Aadere tumbowwerond ken ee es

60 000 ha
80 000 ha

SOS ne en

250 000 ha

Moral cultuursrond. > ee. so osek sl ek ey
Woeste grond binnenland

..°.

..

2...

2 740 000 ha

a.

210 000 ha

Kwelders, sehorren, slikken: … …….. mn a te

30 000 ha

bOtaal WOESIG BrONdG een ho id ee
TANGA EEN
Bebouwde kommen, erven, tuinen, begraafplaatsen,
plantsoenen, wegen, spoorwegen, dijken en vliegVelden Se Gira A A IRE LABS TOEI
ERA

ear

ye

2

De meeste bossen in ons land worden gevormd door opgaand

naaldhout, waarbij de groveden de belangrijkste boomsoort is

240 000 ha
100 000 ha

300 000 ha
3 380 000 ha
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dit gebied is verzameld en/of opgesteld door de Rijksdienst voor het Nationale Plan,
het Centraal Bureau voor de Statistiek, de afdeling Bodemstatistiek van het Staatsbosbeheer, het Landbouweconomisch Instituut en het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening.
1.3. INDELING VAN DE BOSOPPERVLAKTE

dn

1.3.1. Indeling van de bosoppervlakte naar bosgebieden
De meerderheid der bossen in ons land is gelegen in 7 gebieden, t.w.:
Veluwe en Veluwezoom;
Oostelijk Utrecht en het Gooi;

Overijssel en de Gelderse Achterhoek;

Drente;
Duinstreek en Waddeneilanden;
Brabant, Noord- en Midden-Limburg;
‚ Zuid-Limburg.
De bossen binnen elk dezer gebieden vertonen een meer of minder grote overeenkomst; de gebieden zelf verschillen onderling in bodemgesteldheid, klimaat, boomsoorten, bedrijfsdoel der bossen en economische omstandigheden.
1.3.2. Indeling van de bosoppervlakte naar houtsoorten

Evenals de indeling van de totale oppervlakte van ons land is ook de samenstelling
van het bosareaal lange tijd onvoldoende bekend geweest. Sedert de instelling van
de tegenwoordige afdeling Bodemstatistiek van het Staatsbosbeheer in 1936 zijn
echter stelselmatig gegevens verzameld. Zij berusten op terreinopnamen uit de jaren
1939-1942 en geven het in tabel 2 opgenomen resultaat (BOSSTATISTIEK, 1948).
TABEL 2. Indeling van de bosoppervlakte naar houtsoort (opname 1939—1942)
Houtsoort

Oppervlakte in hectaren

Naaldhoute, oem ot ABOE wl ee ae
Opgaand loofhout:

CDRS nRT tt an
EN |
GU Keo tenis, Se lS rte ORNE Re

—

173 400 ha

16 100 ha

Sele
OD

4400 ha
3 800 ha

ander loofMOUG. jmmr eeen hen

4200 ha

‘Totaal opraand lookhouts .2 40%. sadist. 2S
Hakhout, -vnliveik,-els ‘en. ess: Ait aice = «sa

28 500 ha
39 600 ha

GEBR ki sk We cad: © RE Sera A Pe l wb ae

8 400 ha

wa

249 900 ha

"TOTAAL BOSOPPERVLAKTE..

.°

6.

4

4

6.6

4

—

Nadat deze opnamewas voltooid,is onder invloed van de oorlogsomstandigheden
een deel der bossen geveld. De hierboven genoemdeafdeling van het Staatsbosbeheer
heeft daarom na de bevrijding een gedeeltelijke herinventarisatie uitgevoerd, om te
bepalen, hoeveel bos verloren is gegaan. Het resultaat dezer in de jaren 1945-1948
verrichte opname van de kapvlakten, is vervat in tabel 3.
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TaBEL 3. Oppervlakte bos, geveld tussen 1939/'42 en 1945/49
Houtsoort

|

IWaaldhoutess) ev dimen bolone fo host catca
Opgaand loofhout:
SUK eet ele tas RE
SUK ater NR eene
PODUMEr eis ay a eye eR er.
ANCEROMGROUIG IS. tec tatae aS. ses ee
Totaalkopdand loofHOUte ae ae ee ee
Hakhoitesn . 2) anissiassuns oe epee Ys
Guicnd ets) so. EEMeRe Brin EAA
OTA Aen

eene

Gree

os

we

ei

Oppervlakte in hectaren
27 500
1 400
200
1 400
600
3 600
1 500
300
32 900

Van de in deze tabel aangegeven oppervlakten, waarop naaldhout en opgaand
loofhout is geveld, is of wordt het grootste gedeelte opnieuw bebost en derhalve
als bos gehandhaafd; de oppervlakten, waarop hakhout en griend is gerooid, zijn
echter ontgonnen tot bouw- en grasland of voor andere doeleinden in gebruik

genomen.
Volgens ambtelijke gegevens is in de periode 1 Januari 1940 — 1 Januari 1953 ontheffing verleend van de verplichting tot herbebossing voor 1100 ha naaldhout en
150 ha opgaand loofhout; deze oppervlakte is dus voor de bosbouw verloren. Zij
dient te worden vermeerderd met hetgeen zonder kapvergunning is geveld en niet
opnieuw bebost en met de oppervlakte bos, in het bijzonder griend, die na de terreinOpgaand loofhoutbos op de Veluwe. Zowel voor de houtvoorziening als voor de recreatie van grote betekenis.

ei
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opname een andere bestemming heeft gekregen. Op grond van deze gegevens en
overwegingen schat de Commissie, dat gedurende en na de laatste wereldoorlog het
bosareaal is verminderd met plm. 6000 ha. Daartegenover staat een vermeerdering
van plm. 4800 ha door bebossing van woeste grond. Tabel 4 geeft van deze wijziging
en van de geschatte samenstelling der huidige bosoppervlakte een overzicht.
TABEL 4. Overzicht van de verandering in de bosoppervlakte
Oppervlakte
Aard van het bos

Aanwezig

Vermindering

Vermeerdering

Aanwezig

1939/42

sedert 1939/42

sedert 1939/42

1953

ha

ha

ha

ha

Naaldhout. .. .

173 400

1 500

4 000

175 900

Opgaand loofhout

28 500

500

800

28 800

Flakhout. 2e.
KiMenGes aie. pet bee

39 600
8 400

1 600
1 400

—
—

249 900

5 000

4 800

TOTAAL.

2°;

38 000
6 000
248 700

De Commissie betreurt het, dat de oorspronkelijke statistiek der bosoppervlakte,
die een der nauwkeurigste ter wereld was, door de oorlogsomstandigheden zozeer in
betekenis heeft ingeboet, dat thans — evenals voorheen — de bosoppervlakte slechts
door schatting kan worden benaderd.
1.3.3. Indeling van de bosoppervlakte naar leeftijd
Bij de beoordeling van de hierboven genoemde bosoppervlakten dient men in
aanmerking te nemen, dat een jonge bosopstand nog weinig of geen bruikbaar hout
voortbrengt. Tabel 5 geeft daarom een overzicht van de leeftijdsverhoudingen in
onze bossen, zoals deze waren bij de opname 1939-1942, en van hetgeen van die
bossen geveld bleek bij de opname 1945-1948,
TABEL 5. Indeling van de oppervlakte bos naar leeftijd in 1939/42 en van hetgeen van die bossen
is geveld

Houtsoort

Naaldhout . .
id.
ee
ER nen
On
Beuk en oe
id.
Sea
Populier.
Wg eh as Ss
Ander loofhout. . . .
A Re

Leeftijd

ouder
jonge1
ouder
jonger
ouder
jonger
ouder
jonger
ouder
jonger

dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan

25
25
40
40
40
40
10
10
40
40

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Oppervlakte

Geveld tussen

aanwezig 1939/42

1939/42 en 1945/’49

ha

ha

87
85
7
8
3
2
1
1
2

500
900
800
300
200
600
900
500
300
900

21 700
5 800
800
600
160
40
1 100
300
200
400
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Devellingen tijdens de oorlog hebben, zoals was te verwachten, de oudere opstanden het zwaarst getroffen. Sedert 1939/’42 is echter een deel der jongere opstanden
naar de oudere klasse overgegaan. De Commissie schat de huidige leeftijdsverdeling

daarom als in tabel 6 is aangegeven.
De oppervlakte der bossen in de oudere leeftijdsklasse is dus toegenomen, doch
het is wel zeker, dat zich binnen deze klasse een verschuiving in de richting van de
jongere opstanden heeft voorgedaan. In de eerstvolgende jaren zal deze verschuiving
de houtproductie ongunstig beïnvloeden.
TABEL 6. Indeling van de bosoppervlakte naar leeftijd in 1953

Aard van het bos

|

INGGICDOUL See! sei 2a) ee ae es
Populienmarie

2

eis.

tea

anatnoasn

Overig opgaand loofhout

5

.....

Leeftijd

Oppervlakte in ha

ouder dan 25 jaar

98 000

jonger
ouder
jonger
ouder
jonger

77
3
1
14
10

dan
dan
dan
dan
dan

25 jaar
10 jaar
10 jaar
40 jaar
40 jaar

900
000
000
000
800

1.3.4. Indeling van de bossen naar de eigendomstoestand
Het is gewenst, alvorens een overzicht te geven van de eigendomstoestand der
bossen in ons land, na te gaan, hoe deze in het verleden was. (VAN DISSEL 1925,
SPRANGERS 1933, GEDENKBOEK 1939).
Bij de aanvang van de 19de eeuw kon menten aanzien van de eigendomstoestand
der bossen en woeste gronden onderscheiden:
a. het domeinbezit, dat afkomstig was van de vroegere landsvorsten en via de Staten
der gewesten was overgegaan naar de Bataafse Republiek en haar opvolgers, het
Koninkrijk Holland en het Koninkrijk der Nederlanden;
b. het markenbezit;
c. het gemeenschappelijk bezit der bewoners van dorpen, voornamelijk in het Zuiden
des lands, welk bezit na de instelling der gemeenten aan deze is overgegaan;
d. het particulier bezit.
Hierbij namen de gronden uit de categorieën a t/m c qua oppervlakte een belangrijke plaats in. Voor zoverzij bebost waren, had de houtopstand weinig betekenis;
deze bestond voor het merendeel uit — niet zelden verwaarloosd — eikenhakhout, dat
in hoofdzaak werd geëxploiteerd voor het verkrijgen van brandhout. Op de door
particulier initiatief tot stand gekomen landgoederen werd het bos beter verzorgd.
De woeste grond was grotendeels begroeid met heide en werd gebruikt voor het
weiden van schapen en ander vee, het steken van turf en plaggen en als bijenweide.
Sedert het einde der 18de eeuw waren zowel de overheid als de particuliere ondernemers overtuigd van het belang, de grond zo doelmatig mogelijk te exploiteren.
Onder invloed van de economische theorieën van ADAM SMITH achtte men echter
iedere andere eigendomsvorm dan de particuliere ongeschikt om dit te verwezenlijken.
Bijgevolg trachtte men voortdurend, het gemeenschappelijke en het overheidsbezit
te liquideren.
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De regering gaf daarbij het voorbeeld. Zij beschouwde het domeinbezit als een
last, waarvan zij zich zo spoedig mogelijk behoorde te ontdoen om aan de ene kant
’s lands financiën te verbeteren en aan de andere kant het in cultuur brengen te bevorderen. Koning LODEWIJK NAPOLEON schreef in 1809 een lening uit op de domeingronden; in 1810 werd dit herhaald. De obligatiën der laatste lening werden aangenomen als betaalmiddel bij verkoop van domeingrond en in 1814 was reeds voor
9 millioen franken ingelost. Na de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden
werd deze politiek voortgezet en het tempo van de verkoop opgedreven. Daartoe
heeft vooral bijgedragen de werkzaamheid van het Amortisatiesyndicaat (1824-1840),
een consortium van bankiers, dat belast was met de zorg voor de amortisatie der
Staatsschulden en de buitengewone uitgaven en dat daartoe het beheer en de beschikking kreeg over de domeingronden. Duizenden hectaren heide en bos werden
verkocht. De opheffing van het syndicaat in 1840 bracht daarin geen verandering.
Zo werd in 1843 nog 25 000 ha heide verkocht aan gemeenten op de Veluwe en in
1848 een wet aangenomen, die bepaalde, dat alle vervreemdbare domeinen voortdurend in het openbaar zullen worden verkocht. (Wet van 29 Augustus 1848 omtrent
de verdere verkoop van domeinen). Deze wet is pas met ingang van 1 Maart 1952
komen te vervallen.
Ook het markenbezit achtte men een beletsel voor een zo economisch mogelijke
grondexploitatie. In 1809 en 1810 werden derhalve wettelijke maatregelen afgekondigd
om de verdeling en ontginning der marken te bevorderen; als gevolg daarvan
werd dan ook een gedeelte van het markenbezit onder de rechthebbenden verdeeld. De Markenwet van 1886 schiep echter pas zodanige mogelijkheden voor
verdeling, dat weinige jaren later deze oude vorm van grondbezit vrijwel geheel was
verdwenen.
Het bosbezit van de dorpen, later de gemeenten, had weinig te betekenen, doch
hun bezit aan woeste grond was aanzienlijk. Ook daarvan werden tot het begin der
20ste eeuw voortdurend grote stukken verkocht, o.a. tussen 1856 en 1904 in Noordbrabant en Limburg omstreeks 100 000 ha. In enkele gevallen gingen echter de gemeenten op kleine schaal over tot bebossing.
Gedurende het grootste deel der 19de eeuw heeft de overheid zich dus bewust
onthouden van bevordering van de bosbouw of uitbreiding van het bosareaal. Slechts
gedurende het kortstondige bestaan van het Koninkrijk Holland werden enkele
maatregelen daartoe getroffen; deze hadden echter nagenoeg geen resultaat.
Langzamerhand zag men in, dat de gevolgde politiek onjuist was geweest. De
verdeling van het grote grondbezit der domeinen, marken en gemeenten in kleine
percelen bevorderde ongetwijfeld de ontginning tot bouw- en grasland, doch niet de
bebossing; daarvoor zijn grotere complexen noodzakelijk. De verdeling der marken
werd bovendien in vele gevallen op weinig doelmatige wijze uitgevoerd en had, voor
zover zij bossen betrof, vaak algemene ontbossing tot gevolg. Er dient hier echter in
het bijzonder melding te worden gemaakt van enkele Veluwse bosmaalschappen,
die vóór het totstandkomen van de Markenwet 1886 zijn omgezet in naamloze
vennootschappen en welker grondbezit aldus aan versnippering is ontkomen, evenals
het markenbezit, aangekocht door het Koninklijk Huis.
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Tegenover deze afbraak van het bosbezit staat echter het werk van vele particulieren, die wel tot bebossing overgingen en het bosareaal voortdurend uitbreidden,
b.v. van 1833-1865 met plm. 1900 ha per jaar. Na het laatstgenoemde jaar trad
echter weer een periode van achteruitgang in en overtroffen de vellingen de aanplantingen. Als gevolg van de snelle ontwikkeling van industrie en spoorwegverkeer
nam het kolenverbruik enorm toe en daarmede de behoefte aan mijnhout in België
en Duitsland. Gedurende verscheidene jaren (1888-1892) werd 200 000 m? mijnhout
per jaar geëxporteerd. (RUrrer, 1900).
Enige instellingen als het Nederlands Landbouwcomité en de Maatschappij van
Nijverheid achtten deze toestand ongewenst en drongen aan op wijziging van de
overheidspolitiek ten aanzien van de bosbouw. In het bijzonder voerden zij als
argument aan, dat „het wenselijk is, dat de Staat, na intrekking der Wet van
29 Augustus 1848, zelf zijne woeste gronden zoveel mogelijk tot bosch make, en
het werk der ontginning voor eigen rekening voortzette op gronden, die hij door
aankoop of ontginning mochtverkrijgen”. (Rapport Commissie uit de Maatschappij
van Nijverheid, 1890). Hun streven maakte indruk op de regering; deze droeg
omstreeks 1890 het beheer van de domeinbossen bij Breda op aan een deskundige
en enige jaren later gaf zij de Nederlandsche Heidemaatschappij opdracht, een begin
te maken met bebossing van aan de Staat toebehorende duinen en andere woeste
gronden.
De algehele omkeer kwam echter pas in 1897, toen de Staat 2700 ha stuifzand en
heide onder Kootwijk aankocht, om deze door bebossing productief te maken.
Daarna ontstond al spoedig, vooral buiten regeringskringen, het verlangen naar een
eigen Rijksdienst om deze werkzaamheden uit te voeren en in 1899 werd het Staatsbosbeheer ingesteld.
De overheid heeft dus pas in de laatste jaren der 19de eeuw haar neutrale of
negatieve standpunt ten aanzien van de bosbouw verlaten en de particuliere grondbezitters hebben ons land voor ontbossing behoed. Zeer veel steun hebben zij daarbij
ondervonden van de in 1889 opgerichte Nederlandsche Heidemaatschappij, die door
haar voorbeeld en voorlichtingswerk het peil der boscultuur in belangrijke mate
heeft verhoogd. Het Staatsbosbeheer is uit deze vereniging ten algemenen nutte
voortgekomen. Beide instellingen hebben gedurende enkele jaren order dezelfde
leiding gewerkt; daarna zijn de arbeidsgebieden uit elkaar gegroeid.
In de loop der 20ste eeuw is de rol van de Staat als bosexploitant geleidelijk uitgebreid, evenals die van de gemeenten, waaraan in 1907 de mogelijkheid werd geboden, met technische en financiële hulp van de Staat haar woeste gronden te be-

bossen.

Het aandeel van het particuliere bosbezit is sedert dien in verhouding geleidelijk
teruggelopen, Vooral bebossing der minst vruchtbare gronden bleek voor particulieren weinig aantrekkelijk, doordat slechts een lage rendering van het te investeren
kapitaal was te verwachten, terwijl de ontginner bovendien. tientallen jaren moest
wachten, voor dat hij de eerste baten kon innen. Desondanks hebben verscheidene
particulieren, onder meer Twentse en Brabantse industriëlen, ook in deze eeuw nog
veel bos aangelegd.
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Tabel7 geeft aan, hoe de eigendomstoestand was omstreeks 1940. (BOSSTATISTIEK,
1948). Deze cijfers zijn in hoofdzaak ook thans nog geldig, al is het bosbezit van de
Staat en de gemeenten in geringe mate toegenomen.
TABEL 7. Eigendomstoestand der bossen (opname 1939/’42)
Oppervlakte
Eigenaar

in ha

in procenten

DE STAAL Ene See Gi RE en HE

37 000

14,8 %

PEOMCIGN cue gee ain
Gemeenten e‚a. publiekrechtelijke lichamen. . . .
Verenigingen en stichtingen van algemeen nut. . .

1 000
37 000
13 000

0,5 %
14,8 %
5,3 %

Barticulleren sen enor tees dere WIE nt

161 000

64,6 %

ORKANe EN a ee e nad

250 000

100,0 %

1.3.5. Indeling der bossen naar bedrijfsgrootte
De cijfers van tabel 7 geven weliswaar een goed algemeen overzicht, doch geen
nader inzicht in de grootte der onderscheidene particuliere bosbedrijven. Op grond
van door het Staatsbosbeheer verzamelde gegevens, aangevuld met een schatting,
neemt de Commissie aan, dat er in ons land 400 particuliere bosbedrijven zijn met
een oppervlakte boven de 50 ha en 500 tussen 20 en 50 ha. Het overige bosbezit is
verdeeld over een zeer groot aantal kleine bedrijven. Het staat vast, dat daarbij veel
dwergbezit is, doch exacte gegevens daaromtrent ontbreken nog.
1.4. INDELING DER HOUTOPSTANDEN BUITEN HET BOS

Behalve in bossen komen zeer veel bomen in ons land voor in andere beplantingen,
zelfs in die mate, dat het spoedig de aandacht trekt van buitenlanders. Men treft
deze beplantingen aan langs wegen, dijken, waterlopen en kavelgrenzen, rondom
boerderijen en andere gebouwen en als houtwallen, windsingels e.d. Het overgrote
deel van deze beplantingen is mede opgenomen in het rapport „De Nederlandse
Bosstatistiek”; na de oorlog zijn ook zij globaal opnieuw verkend voor het verkrijgen
van een indruk van de vellingen, die tijdens de oorlogsjaren zijn uitgevoerd.
1.4.1. Indeling der houtopstanden buiten het bos naar boomsoort
Tabel 8 geeft een overzicht van de boomsoorten, waaruit deze houtopstanden
waren samengesteld in 1939/42, van hetgeen daarvan is geveld in de oorlogsjaren
en van de toestand, zoals die thans naar het oordeel der Commissie is.
Hoewel vergelijking zeer moeilijk is door de sterk uiteenlopende leeftijden en
plantafstanden, kan men, om de gedachten te bepalen, aannemen, dat deze bomen in
bosverband een oppervlakte in de orde van grootte van 25 000 ha zouden beslaan.
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TABEL 8. Indeling der houtopstanden buiten het bos naar boomsoort, uitgedrukt
in kilometers

enkelerij

Boomsoort

Toestand 1939/42

INaaldbout 3.66 4:
Be 18 a):
IBEU Ke ne
NGDee eer oe et ets
BoPuen en

Ander loofhout. . . .

TONAR

NE

Ee

Geveld tussen

1939/°42 en 1945/48

1 240

150

12 020
4 080
4520
16 130

890
220
1 670
4 560

9 860

re

Toestand 1953
1 150
12
4
2
17

1 040

47 850

000
000
500
400

10 000

8 530

47 050

1.4.2. Indeling der houtopstanden buiten het bos naar leeftijd
Tabel 9 geeft een overzicht van de indeling naar leeftijd. Evenals bij de overige
tabellen heeft de Commissie de huidige toestand geschat. Zij is daarbij uitgegaan
van de toestand in 1939/’42 en heeft zowel de vellingen tijdens de oorlog als het ouder
worden der eerste leeftijdsgroep sedert 1939/"42 in aanmerking genomen.

TABEL 9. Indeling der houtopstanden buiten het bos naar leeftijd,
uitgedrukt in kilometers
enkele rij
a:

ebs
Naaldhout .
Be

a
.

.

RT

Beuk
Tepe

200M

Populier

uy

=

Ander loofhout

TOTAAL

ouder
jonger
ouder
jonger
ouder

dan
dan
dan
dan
dan

40 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar

jonger dan 40 jaar
ouder
jonger
ouder
jonger
ouder
jonger

dan
dan
dan
dan
dan
dan

40 jaar
40 jaar
10 jaar
10 jaar
40 jaar
40 jaar

Toestand

193942

1939/42 en 1945/°48

Geveld tussen

Toestand

880
360
8 770
3 250
2 940

110
40
680
210
150

850
300
8 800
3 200
3 000

1 140
3
1
11
4
2
7

70

1953

1 000

220
300
800
330
280
580

1 260
410
3 640
920
210
830

2 100
400
11 600
5 800
3 700
6 300

47 850

8 530

47 050

1.4.3. Indeling van de houtopstanden buiten het bos naar de eigendomstoestan
d
De indeling van de houtopstanden buiten het bos naar de eigendomstoestan
d is
weergegeven in tabel 10. Deze cijfers geven weliswaar de toestand van
1939/’42 aan,
doch zijn nagenoeg niet aan verandering onderhevig geweest.
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estand (1939/42)
TABEL 10. Indeling der houtopstanden buiten het bos naar de eigendomsto
Opper vlakte
Eigenaar
in km’s enkele rij

|

in procenten

DES pe va ee ak atc OME Coat ote Magic sens hae
PEOVCOR BES oee tel te ee a
Genicenteni ys Sie. ae le melee
Andere publiekrechtelijke lichamen ...... Verenigingen en stichtingen van algemeen nut. . .
Particulieren. © 5 salsa ee Ts RN ET

680
870
430
970
940
28 960

|

Lis
3,9 %
21,8 %
41 %
20%
60,5 %

nee

47 850

TOEAAB

en

one

role

He

de

daens

3
1
10
1

100,0 %

TANDEN BUITEN HET BOS
1.5. HET RECHTSTREEKSE DOEL VAN DE BOSSEN EN HOUTOPS
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beheerders, ten dele zeker ook aan geldgebrek of te geringe belangstelling van de
eigenaren. Bij de kleinere bezittingen is de toestand nog ongunstiger; talrijk zijn de

duidelijk verwaarloosde boerenbosjes. Hier is echter veel onkunde in het spel; de

eigenaren weten nauwelijks, wat men met een juist beheer kan bereiken, en waarderen
hun bosbezit weinig. Uitdrukkelijk zij echter opgemerkt, dat in enkele streken van
ons land, met name in het Oosten, wel degelijk liefde voor bossen en bomen aanwezig
is, ook bij de kleine bezitters.
Behalve onkunde, waaraan de ontoereikende speciale bosbouwvoorlichting niet
vreemd is, oefent veelal geldgebrek een belangrijke invloed uit, vooral wanneer bij
vererving van bosbezit de nieuwe eigenaren niet in staat zijn, de successierechten te
voldoen dan door verzilvering van een deel van het bos.
Ten aanzien van de houtopstanden buiten het bos is de situatie eveneens wisselend.
Hier laat vooral het onderhoud door snoeien vaak veel te wensen over. Enige verbetering is echter waar te nemen, dank zij het werk van het Staatsbosbeheer en de
Nederlandsche Heidemaatschappij.
“
Hetstaat naar het oordeel der Commissie vast, dat het beheer van de bossen en
de houtopstanden buiten het bos veel kan worden verbeterd; daarmede zouden zowel

de productie van houtals de overige nuttigheidsfactoren zijn gediend.

IL. DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN HET BOS
2E HOUT

Hout is een voor de samenleving onmisbare grondstof en behoort tot de eerste
levensbehoeften. Er zijn bijna geen andere materialen, die in zo grote hoeveelheid en
voor een zo groot aantal doeleinden worden gebruikt. Wel wordt het aan de ene kant
vervangen door talrijke middelen, die in een bepaalde sector tot een verminderd
houtgebruik leiden, maar aan de andere kant vinden wetenschap en techniek voortdurend nieuwe toepassingsmogelijkheden. Van de vervangingsmiddelen worden hier
vooral genoemd ijzer en beton; deze kunnen in velerlei constructievormen hout
vervangen. Verder is in de meeste ontwikkelde landen het brandhout verdrongen
door steenkool en olieproducten. Van de nieuwere toepassingen dient te worden
vermeld het steeds toenemende gebruik van uit hout verkregen cellulose ten behoeve
van de industrie, in het bijzonder voor de vervaardiging van papier en rayon. Het
gebruik van hout heeft derhalve een dynamisch karakter, met dien verstande, dat de
in totaal benodigde hoeveelheid tot dusver voortdurend is toegenomen.

2.1.1. Overzicht van de Nederlandse behoefte aan hout

Tabel 11 geeft een overzicht van het huidige houtverbruik. De daarin genoemde «

cijfers kunnen niet als volledig nauwkeurig worden beschouwd, doordat een dergelijk

overzicht voor ons land ten enenmale ontbreekt.
De Commissie heeft gemeend toch een overzicht te moeten samenstellen, teneinde
naderinzicht te verschaffen in de verdeling van het houtgebruik over de verschillende
bedrijfstakken. Zij is zich echter de betrekkelijke waarde van de door haar gegeven
cijfers bewust. Bij de schatting van het huidige houtverbruik is geput uit gegevens,
verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken en de Bedrijfsgroep Houtindustrie en van de op dit stuk beschikbare literatuur (vnl. SPRANGERS 1933). De
Commissie heeft voorts in de tabel aangegeven, welke wijzigingen zij in het houtverbruik der onderscheiden bedrijfstakken verwacht voor de naaste toekomst.
Op grond van haar schattingen is de Commissie tot de conclusie gekomen, dat
ons land thans jaarlijks omstreeks 5 300 000 m? hout (omgerekend op rondhout)
verbruikt, d.i. ongeveer 0,5 m? per inwoner. Dit is minder dan vóór de laatste wereld-

oorlog ondanks het destijdslagere bevolkingscijfer. Zo bedroeg b.v. gedurende de jaren
1926-1930 alleen de gemiddeldejaarlijkse invoer reeds 5 800 000 m?° (SPRANGERS, 1933).
De oorzaak van dit gedaalde houtverbruik is gelegen in de schaarste aan buitenlandse betaalmiddelen en de hoge prijzen van het buitenlandse hout. Hoewel het
mogelijk is, dat het totale houtverbruik van ons land in de toekomst zal stijgen, acht
de Commissie het niet waarschijnlijk, dat het voor-oorlogse verbruik per hoofd der
bevolking nog weer zal worden bereikt.
Hout wordt in velerlei vormen toegepast, die men naar de mate, waarin de boomstam is bewerkt, als volgt kan groeperen:
a. rondhout, dat weinig of niet is bewerkt, b.v. telefoonpalen;
b. gezaagd hout, waarbij het hout door zagen in kleinere eenheden is verdeeld,

b.v. planken;
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TABEL 11,

Houtverbruik per jaar in Nederland, uitgedrukt in duizenden kubieke meters rondhout
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c. houtfabrikaten, waarbij het hout een ingewikkelder bewerking heeft ondergaan
dan alleen met de zaag, b.v. meubelen;
d. houtproducten, die door chemische of physische bewerkingen uit de grondstof

hout worden bereid, b.v. rayon.

Om de verschillende rubrieken onderling te kunnen vergelijken, heeft de Commissie alle hoeveelheden uitgedrukt in de kubieke meters rondhout, die nodig zijn
geweest om het bepaalde artikel te vervaardigen. Voor zover de artikelen gereed zijn
ingevoerd, heeft dus een deel van dit rondhout nimmer ons land bereikt, maar is
het als afval en zaagsel in het land van herkomst achtergebleven.
De grootste hoeveelheid hout wordt, nagenoeg geheel in gezaagde toestand,
gebruikt in de bouwnijverheid. Het meeste daarvan is vurenhout, voorts grenenhout

en verschillende loofhoutsoorten; de laatste dienen in hoofdzaak voor betimmerin gen,

parket- en hardhoutvloeren, e.d. Ook voor betonbouw is hout nodig en wel voor de
bekistingen, doch deze hoeveelheid is minder dan hetgeen wordt verwerkt bij de
traditionele baksteenbouw. Daar de overheid streeft naar stabilisatie van de bouwnijverheid, acht de Commissie het niet waarschijnlijk, dat het houtgebruik in deze
bedrijfstak belangrijk zal stijgen, ondanks woningnood en industrialisatie.
De vraag naar cellulose en celluloseproducten, zoals papier en kunstzijde, is
sedert het begin der 20ste eeuw zeer sterk toegenomen en de Commissie verwacht,
dat het gebruik ook in de toekomst nog verder zal stijgen. Deze producten worden
ten dele hier te lande bereid uit hout of uit halffabrikaten als cellulose-pulp en houtslijp; ten dele worden zij gereed ingevoerd.
Opmerkelijk is de grote hoeveelheid hout, die jaarlijks wordt verbruikt voor
emballagedoeleinden in de vorm van kisten, kratten, vaten, houtwol, enz. Hoewel
op dit gebied concurrentie wordt ondervonden van strokarton, is de Commissie
toch van mening, dat het gebruik van hout voor dit doel nog zal toenemen. Voor
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kisten, kratten en houtwol gebruikt men in hoofdzaak naaldhout; voor kleine

kistjes en vaten voornamelijk loofhout.
Het mijnhout, waaronder hier uitsluitend worden verstaan de rondhoutstempels,
waarmede men de mijngangen stut, bestaat vrijwel geheel uit grenenhout, dat door
zijn eigenschap, krakende geluiden te geven alvorens te breken (z.g. waarschuwen)
hier te lande als het betrouwbaarst wordt beschouwd. De Commissie is van mening,
dat het gebruik van houten stempels in de mijnen in de toekomst enigszins zal dalen,
eensdeels door toenemend gebruik van andere materialen, anderdeels door wijzigingen in de exploitatie der kolenlagen.
Een belangrijke hoeveelheid hout wordt ook gebruikt in de vorm van dwarsliggers voor spoorwegen. De meest gebruikte houtsoorten zijn grenen, eiken en
— in mindere mate — tropische houtsoorten. De voornaamste afnemerszijn de Nederlandse Spoorwegen, maar ook in de kolenmijnen worden zeer veel dwarsliggers
gebruikt ten behoeve van de onder- en bovengrondse spoorlijnen. Wegens gedurende
de oorlog ontstane achterstand en door verzwaring der spoorstaven op vele baanvakken is het verbruik thans relatief vrij hoog. Deze werkzaamheden zullen voorlopig
niet zijn voltooid, zodat de Commissie van oordeel is, dat dit verbruik ook in de
naaste toekomst niet veel zal dalen.
De land- en tuinbouwbedrijven van ons land gebruiken per jaar omstreeks
160 000 m? hout. Dit bestaat voor het grootste deel uit dunne stammetjes, het z.g.
boerengeriefhout, dat o.m. dient voor weidepalen, boonstaken, frambozenstokken,
klaverruiters, fruitstutten en voor het optrekken en herstellen van eenvoudige bouwwerken. Vele boeren en tuinders kopen dit hout rechtstreeks van de boseigenaren;
Zwaar zaaghout en paalhout van groveden ligt gereed voortransport
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dus zonder tussenkomst van de handel, voorzover zij althans niet uit eigen hout-

opstanden in hun behoefte aan geriefhout kunnen voorzien. Overigens vormt de
grote vraag naar geriefhout een gunstige omstandigheid voor de bosbedrijven, die
anders in veel mindere mate het hout der eerste dunningen zouden kunnenafzetten.
De Commissie verwacht een daling van het verbruik in land- en tuinbouw o.m. als
gevolg van het algemener worden van schrikdraad.
Paalhout wordt in de vorm van rondhout voor allerlei doeleinden gebruikt.
De zwaarste palen doen dienst als heipalen bij de fundering van gebouwen en waterbouwkundige kunstwerken op onvoldoend vaste grond. In aanmerking genomen o.a.
het grote aantal Nederlandse steden, die op veengrond zijn gebouwd, en de talrijke
waterwerken, is het begrijpelijk, dat daarvoor vele heipalen nodig zijn. Lichtere palen
gebruikt men voor het bouwen van steigers, voorelectrische geleidingen en in sommi ge
gebieden ook als heipaal. De palen van geringe afmeting worden als z.g. perkoenpalen gebruikt bij waterwerken. De Commissie verwacht, dat de behoefte aan paalhout enigszins zal dalen door het toenemend gebruik van betonnen heipalen.
Hoewel houten schepen — behalve voorsportdoeleinden — uit de tijd zijn, gebruikt
de scheepsbouw jaarlijks omstreeks 100 000 m? voor de dekken, betimmeringen op
de vaartuigen zelf, alsmede voor hulpmiddelen op de werf. In de behoefte zal in de
naaste toekomst niet veel wijziging komen. Eenzelfde kwantum wordt verwerkt bij
de vervaardiging van vervoermiddelen te land als landbouwwagens, kruiwagens,

carosserieën, e.d. De Commissie verwacht een daling van de behoefte aan hout voor
dit doel.
Omstreeks 100 000 m? per jaar wordt gebruikt voor meubels, hetzij in eigen land
vervaardigd, hetzij gereed ingevoerd. Als gevolg van de toeneming der bevolking
zal ook de behoefte aan meubels groter worden.
Het brandhout, dat bij het wereldhoutverbruik nog steeds de belangrijkste plaats
inneemt, heeft voor ons land veel van zijn vroegere betekenis verloren, ondanks een
krachtige, doch kortstondige opleving van het gebruik in de oorlogsjaren. Slechts in
enkele plattelandsstreken kookt en verwarmt men nog vrij veel door middel van
hout; overal elders wordt daarvoor vrijwel uitsluitend steenkool, gas, electriciteit of
olie gebezigd.
Het zwaardere brandhout wordt in geringe mate gebruikt voor open haarden in
woonhuizen; het lichtere voor het koken van veevoer en in een enkele bakkersoven.
Vooral in deze inrichtingen werden vroeger belangrijke hoeveelheden talhout en
takkenbossen verstookt. Het gebruik, dat in bepaalde houtverwerkende industrieën
wordt gemaakt van afvalhout voor stookdoeleinden, kan hier buiten beschouwing
blijven. De Commissie is van mening, dat de behoefte aan brandhout ook ten plattelande geleidelijk zal dalen.
Een typisch Nederlandse industrie is de klompenmakerij. Deze verwerkt bijna
uitsluitend populieren- en wilgenhout. De Commissie verwacht, dat de vraag naar
klompen geleidelijk zal dalen, daar het gebruik van schoenen en rubberlaarzen ten
plattelande steeds algemener wordt.
De waterbouw gebruikt verscheidene houtsoorten voor sluisdeuren, brugdekken,

ducdalven, beschoeiingen, damwanden enz.

De hoeveelheid bedraagt thans om-
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streeks 30 000 m? per jaar en zij zal, door de vele nog uit te voeren werken, in de
toekomst enigszins toenemen.
Van de overige doeleinden, waarvoor hout wordt aangewend, worden hier in het
bijzonder vermeld de talrijke fabrikaten van onze houtverwerkende industrie, zoals
speelgoed, lucifers, borstels, zuivel- en wasmachines, keukengerei en talloze andere.
Een aparte plaats nemen de producten van de griendcultuur in. Het hout van de
snijgrienden, dat jaarlijks wordt geoogst, vindt toepassing voor de vervaardiging
van manden en ander vlechtwerk en als bindteen. De binnendijkse hakgrienden, die
in den regel om de 3 jaar worden gehakt, leveren zwaardere stokken, die men gebruikt
voor de vervaardiging van witte hoepels, voor het vlechten van horden en voor een
klein deel als geriefhout. Het gewas der buitendijkse hakgrienden, dat doorgaans
vierjarig wordt geoogst, leverde voorheen de thans nog slechts zeer weinig gevraagde
grauwe hoepels; voorts gereedschapsstelen en boonstaken. De topeinden van het
hout der hakgrienden vormen het rijshout, dat vooralsnog onmisbaar is voor de
uitvoering van waterwerken.
2.1.2. Overzicht van de Nederlandse houtproductie

De jaarlijkse Nederlandse houtproductie bedroeg vóór de laatste wereldoorlog
volgens gangbare schattingscijfers plm. 750 000 m? rondhout met schors. Gedurende
de oorlogsjaren en daarna zijn, als gevolg van het kapverbod en de distributie van
hout, nadere gegevens bekend geworden. Tabel 12 geeft een overzicht van hetgeen
in deze jaren uit de Nederlandse bossen en houtopstanden buiten het bos werd verkregen (gegevens, verstrekt door het Staatsbosbeheer).
Vergelijkt men deze productiecijfers met het verbruik van ruim 5 millioen m?,

dan blijkt duidelijk, hoezeer ons land voor dekking van het tekort afhankelijk is
van invoer; slechts 10 à 12% is uit eigen land afkomstig.
Dit percentage loopt echter sterk uiteen voor de verschillende sortimenten.
Zo wordt de behoefte aan brandhout, boerengeriefhout en rijshout geheel door de
binnenlandse productie gedekt. Dit is begrijpelijk, aangezien op deze geringwaardige
producten eventuele transportkosten naar verhouding zwaar drukken. De griendproducten, buiten hetrijshout, worden in overmaat geoogst, zodat zij niet alleen in
de binnenlandse behoefte voorzien, doch ook worden uitgevoerd. Dit betreft in
hoofdzaak witte hoepels, grauwe teen en mandewerk. De totale waarde vari de uitvoer
bedroeg in 1952 bijna 2,9 millioen gulden; daarnaast wordt op beperkte schaal
ingevoerd en wel fijne teen uit België.
Van het paalhout komen vrijwel alle telefoon- en telegraafpalen uit het buitenland en van het overige paalhout omstreeks 80 à 85%. Ook bij het mijnhout overweegt
de invoer sterk; omstreeks */; deel is uit Nederlandse bossen afkomstig.
De bouwnijverheid werkt bijna geheel met ingevoerd hout. Vurenhout, dat het
meest wordt gebruikt, leveren onze bossen haast niet, terwijl het inlandse grenen
vaak niet voldoet aan de gestelde eisen. Ook als papiergrondstof is het inlandse
hout van weinig betekenis, hoewel de hoeveelheid de laatste tijd is toegenomen,
De emballage-industrie verwerkt daarentegen wel een — zij het beperkte — hoeveelheid
hout van eigen bodem, doch deze vormt slechts enkele procenten van het totale
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TABEL 12. Binnenlandse houtproductie van 1940—1950, uitgedrukt in kubieke meters rondhout
met schors
Periode

|

Verkregen houtmassa (m?)

1 Mei 1940 — 1 Mei 1941. ...... Beede
Ie Mer (941 1 Mer 1942 CET dn
1 Mei 1942 — 1 Mei 1943. .... A oe,
1eMer 10435 1 Oet. 1944 nn ee en
Oet 1944 srldulil94S eros … 4 Ae
DUpe OADap le OCU | OAOem, ae. et,
I Octal946-— 1: Octal 947... Bae en
1 Oct. 1947 —- 1. Oct. 1948... ME
FOG 1948. SS 1 OE 1940. en NE
TL Oct. Oet 1950. es ay es
HOC LSO OE IOA rn co eae: 4
POct- 1951 Oet 1952 feos
1 Oet. 1952 — 1-Oct. 1953... . ate RE 3,

1 067 500
1 234 500
750 000
1 187 000
1 858 000
486 300
470 000
477 500
580 000
662 000
620 000
675 000
716 000

*
2

2
*

t_Afnemende neiging tot het vrijwillig vellen van hout in verband met onzekere toekomst van
de gulden.
2 Incl. hetgeen is geroofd door de bevolking.
3 Incl. 55 000 m?, geveld door storm 1/3-’49.
* Incl. 36 000 m?, geveld door cycloon 23/8-”50.

verbruik. De hoeveelheid inlands hout, die wordt opgewerkt tot dwarsliggers, wisselt,
doch is in den regel niet zeer groot. De scheepsbouw verwerkt nagenoeg uitsluitend
buitenlands hout. Voor de vervoermiddelen te land hebben inlands iepen- en essenhout betekenis; in totaal is plm. 10% van het verwerkte hout uit het binnenland
afkomstig. Een zelfde percentage geldt voor de meubelindustrie. Klompen worden
nagenoeg geheel uit binnenlands hout vervaardigd. Het hout voor de waterwerken
komt voor omstreeks de helft van eigen bodem.

Het hout, dat voor andere doeleinden dan de hier genoemde wordt gebruikt,

wordt voor omstreeks twee derde deel ingevoerd.
Samenvattend kan men dus aannemen, dat van het totale houtverbruik slechts
10-12% afkomstig is van houtopstanden binnen onze grenzen; de resterende hoeveelheid wordt ingevoerd en — met uitzondering van incidentele, meest kleine partijen,
transitohandel en producten der veredelingsindustrie — worden slechts griendhout
en producten daarvan uitgevoerd. Dientengevolge moet jaarlijks een groot bedrag
aan. buitenlandse betaalmiddelen, ten minste 500 millioen gulden, worden besteed
voor de invoer van hout, houtfabrikaten en houtproducten. In normale tijden is
dit uiteraard nadelig voor de betalingsbalans, doch een wel zeer bezwaarlijke toestand
ontstaat, zodra de invoer door deeen of andere oorzaak zou stagneren; in de beide
wereldoorlogen hebben wij dit ondervonden.
2.1.3. Economische vooruitzichten van de Nederlandse bosbouw

Het geringe percentage van de Nederlandse houtbehoefte, waarin door de eigen
productie wordt voorzien, heeft in zoverre een gunstige kant, dat ook een eventueel
sterk toegenomen productie in het algemeen volledig op de binnenlandse markt zal
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kunnen worden verkocht. Dit in tegenstelling tot land- en tuinbouw, die wat de afzet
van hun producten betreft, in hoge mate afhankelijk zijn van de uitvoermogelijkheden. Dit blijkt wel duidelijk uit de im- en exportcijfers van producten van agrarische
herkomst over de jaren 1948 t/m 1952, vermeld in tabel 13a en 13b, welke cijfers
afkomstig zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De invoercijfers zijn op
c.i.f.-basis, de uitvoercijfers op f.o.b.-basis berekend.
TABEL 13a. Import van producten van agrarische herkomst in 1948—1952 in millioenen guldens

1948

1949

a

b

1950

a

b

a

1951
b

1952

a

b

a

b
1439

.

|1206

[1021

|1180

945

|1865

1497

2358

1894

|1795

Veehouderij . .......|

208

91

240

87.

313

94

292

102:

12223

88

Tuinbouw. .…..
NVasserij = ss
BOSbOUW: ta sss
PACHDE en

43
31
266
4,1

42
31
—
0,0

70
21
258
5,4

69
21
—
—

119
79
336
13,4

118
1
—
0,2

113
95
440
15

112
95
——
0,0

110
36
319
13

109
36
nd
0,2

KOTAAL es

1758.

1185

2725 | 1788

3313

|2203

2498

1674

Akkerbouw .

.

.

1775 | 1122

a = totaal.
b = waarvan bestemd voor landbouw- en consumptiedoeleinden.
TABEL 135, Export van producten van agrarische herkomst in 1948—1952 in millioenen guldens

1948

1949

a

b

Akkerbouw. …

|:565

.

366

Veehouderij .

.

.

Tuinbouw. ....
VSBOU ten raket
Bosbouw...

1950
b

a

1952

a

b

339.)

661

384

950

453

|1088

533

|1106

573

363

791

785

[1090

|1071

[1422

[1385

[1590

1563

35210351
a
72
1,0
2,2

388
78
4e

387
16
1,0

474
108
6,3

473
107
1,3

495
106
8,9

493
104
0,9

255255
62
62
0,9
1,9

a

1951
b

a

b

an

2,3

243

2,8

2,8

Jl

15

9,0

90

11,2

152

Totaalrse altist 15

1252

|1022

|1881

[1595

|2518

(1996

|3107

[2508

3316

2743

BAO en

oe

a = totaal.
b = van Nederlandse herkomst.

Van de drie productiefactoren, die voor elke voortbrenging noodzakelijk zijn,
namelijk grond, kapitaal en arbeid, is voor de gehele land-, tuin- en bosbouwsectorin
ons land de factor grond van beslissende betekenis. Arbeidskracht is in Nederland
ruimschoots, wellicht zelfs in overvloed aanwezig, kapitaal in mindere mate, maar de
beschikbare grondis zeer beperkt. Een nadere uiteenzetting over de mogelijkheden op

dit gebied is opgenomen in hoofdstuk VI.
In zeer algemenelijnen heeft zich in ons land dan ook de toestand ontwikkeld,
dat practisch alle gronden, die daarvoor in aanmerking komen, worden gebruikt voor

de teelt van hoogwaardige akkerbouw- en tuinbouwproducten en voor veeteelt,
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omdat daarmede de hoogste opbrengsten in geld per ha zijn te verkrijgen. Met het
exportoverschotuit deze sector wordt vooreen groot deel de overige agrarische import
betaald, in hoofdzaak bestaande uit broodgraan, veevoeder en hout.
De armere gronden, in het algemeen de zandgronden, voorzoverzij zich onder de
huidige omstandigheden niet lenen voor tuinbouw, veehouderij of de verbouw van
hoogwaardige akkerbouwproducten, worden in hoofdzaak gebruikt voor de verbouw
van veevoederproducten en voor de bosbouw, waarbij de laatste grotendeels geleidelijk is teruggedrongen naar de allerarmste gronden. Deze ontwikkeling heeft zich
voltrokken in de laatste 150 jaren, aanvankelijk uit economische overwegingen,
waarbij de prijzen van de verschillende soorten van agrarische producten op de wereldmarkt van doorslaggevende betekenis waren. Voor wat betreft hout, verkeerde ons
land ten opzichte van het buitenland in een nadelige positie, omdat het hier te lande
vrijwel steeds noodzakelijk was en is, de bossen op kunstmatige wijze aan te leggen,
hetgeen extra arbeid vereist. Dit in tegenstelling tot de vele buitenlandse natuurbossen,
waar de natuur voor de verjonging en instandhouding zorgt en de kostprijs van het
hout alleen afhankelijk is van de vellings- en transportkosten. Bovendien treft men in
het buitenland veel bossen aan op zeer vruchtbare gronden, die om andere redenen
dan de grondkwaliteit voor andere vormen van bodemcultuur ongeschikt zijn. Dit is
b.v. het geval in bergstreken en in afgelegen, zeer dun bevolkte gebieden.
Hierdoor lag de wereldmarkt voor hout zo laag, dat van een rendabele bosbouw
in ons land niet of nauwelijks sprake kon zijn. Dit had ten gevolge, dat de bosbouw
hier hoofdzakelijk uit liefhebberij, uit traditie of met het oog op de jacht werd uitgeoefend en dat daarbij weinig pogingen werden aangewend, een zo groot mogelijke
houtopbrengst te bereiken van zo hoog mogelijke kwaliteit.
De opbrengsten per ha in kubieke meters en in geld waren in ons land over het
geheel genomen dan ook laag, hetgeen de rentabiliteit nog meer nadelig beïnvloedde.
Geleidelijk is naast de economische factor ook de sociale factor steeds sterker naar
voren gekomen bij het terugdringen van de bosbouw naar die gronden, die voor geen
enkele andere vorm van bodemcultuurin aanmerking komen. De bosbouw is namelijk
weinig arbeidsintensief en kan, vergeleken met de landbouw, slechts aan betrekkelijk
weinig mensen per oppervlakte-eenheid arbeid verschaffen.
Dit laatste blijkt o.a. bij vergelijking van het nationale inkomen uit de landbouw
en de bosbouw gedurende de laatste jaren. Volgens de gegevens van het Centraal
Planbureau bedroeg het bruto nationaal inkomen uit de landbouw in de jaren 1948
t/m 1952 in lopende prijzen respectievelijk f 1517, f 1873, f 2182, f 2148 en f 2511
millioen en uit de bosbouw respectievelijk f 22, f 24, f 32, f 30 en f 40 millioen. Het
bruto-inkomen uit de landbouw was dus 63-78 maal hoger dan dat uit de bosbouw,
terwijl het landbouwareaal slechts ruim 10 maal groter is dan het bosareaal. Deze
verhoudingen liggen overigens voor de verschillende bedrijfstypen en de verschillende
grondsoorten ver uiteen, zoals nog nader zal worden aangetoond.
Het is de Commissie bekend, dat er buiten bosbouwkringen minder juiste begrippen heersen omtrent de hedendaagse economische rentabiliteit van de bosbouw in
vergelijking met andere takken van agrarische productie, met name akker- en weidebouw. Daarom heeft de Commissie in het navolgende een zuiver economische, ver-
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gelijkende rentabiliteitsberekening opgezet, waarbij zij bewust het sociale aspect
— de arbeidsintensiteit per ha — evenals andere aspecten van de bosbouw zoals de
beschutting tegen wind, de recreatie enz, die in volgende hoofdstukken. afzonderlijk
worden behandeld, buiten beschouwing heeft gelaten.
Aangezien de binnenlandse productie, ook bij een eventuele sterke uitbreiding,
altijd betrekkelijk gering zal zijn in vergelijking met de in te.voeren hoeveelheden, zal
de prijs van het inlandse hout steeds geheel worden beheerst door de prijzen op de
wereldmarkt. Dit wil niet zeggen, dat de prijs van het inlandse hout steeds geheel
gelijk zal zijn aan de wereldmarktprijs, maar wel dat een eventuele daling of stijging
van de houtprijzen op de wereldmarkt steeds een overeenkomstige tendenz op de
binnenlandse markt zal veroorzaken. Het is dus van belang allereerst een inzicht te
verkrijgen in het verloop van deze wereldmarktprijzen in de afgelopen jaren en de
vooruitzichten voor de toekomst. De lange productieperioden in de bosbouw nopen
in deze tot schattingen voor vrij ver vooruitliggende tijdsperioden, hetgeen deze niet
gemakkelijk maakt.
Het verloop van de prijzen van het in Nederland ingevoerde hout in de laatste
15 jaar blijkt uit tabel 14, ontleend aan SPRANGERS (1953).
TABEL 14.

jaar
1937
1938
1939
1947
1948
1949
1950
1951
1952

Invoer van hout in hoeveelheid en waarde vóór en na de oorlog

omperekend ot

Hoeveelheid in m?
rondhout
millioen m°

5,8
4,7
51
4,1
4,5
4,4
5,4
5,4
3,9

Tawoervsarde per mt omgerskend| agencean
Wie Be
Ad
POURED BG:

99,5
81,9
93,0
324,0
364,0
316,0
419,0
621,0
404,0

Invoerwaarde

ce

in rondhout,
in guldens

es
perse,

£

17502
17,40
18,20
79,20
81,00
79,00
78,00
115,00
104,00

100
101
106
460
471
458
454
669
609

Decijfers van de invoerwaarde van tabel 14 zijn aanmerkelijk hoger dan de overeenkomstige cijfers, die in tabel 13 onder ,,bosbouw” zijn vermeld. Dit verschil
wordt veroorzaakt, doordat in tabel 13 geen rekening is gehouden met rechtstreeks
uit hout vervaardigde, ingevoerde halffabrikaten als houtslijp en houtcellulose, die
in tabel 14 wel zijn begrepen. Destatistiek rangschikt deze halffabrikaten nl. niet
onder de agrarische producten.
De samenstelling van de totale jaarlijkse houtinvoer naar houtsoorten, sortimenten, bewerkingsgraad en kwaliteit is niet ieder jaar gelijk, maar de verschillen
zijn, zeker in de jaren na de oorlog, niet van zodanige aard, dat daardoordeprijsindices per m® merkbaar beinvloed worden.
Het vraagstuk van het vermoedelijke toekomstige prijsverloop kan zelfs in zoverre
worden vereenvoudigd, dat hierbij alleen rekening behoeft te worden gehouden met
het naaldhout.
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Enkele cijfers mogen dit illustreren.
In de eerste plaats blijkt uit tabel 4 dat van de 204 700 ha opgaand bos in Nederland niet minder dan 175 900 ha of 86% uit naaldhout bestaat. Bij een vergroting van
de binnenlandse houtproductie zal dit percentage eerder nog stijgen dan dalen. In de
tweede plaats is — niet alleen in Nederland, maar in de gehele wereld — overwegend
behoefte aan naaldhout, dat 85% van het wereldhoutverbruik omvat. Van het in
tabel 11 geschatte totale houtverbruik in Nederland van 5 300 000 m? is ongeveer
4 400 000 m? naaldhout en 900 000 m? loofhout.
Doordat in ons land, mede als gevolg van de geringe bosoppervlakte, de houtopstanden buiten het bos, die overwegend uit loofhout bestaan, een belangrijk aandeel hebben in de totale houtproductie, kan in de totale loofhoutbehoefte voor
ongeveer 45% door de binnenlandse productie worden voorzien, terwijl dit percentage
voor naaldhout slechts ongeveer 8 bedraagt.
Hieruit blijkt dus wel, dat de rentabiliteit van de Nederlandse bosbouw als geheel
in de toekomst blijvend beheerst wordt door de te verwachten naaldhoutprijzen op de
wereldmarkt.
Om hierin enig inzicht te verkrijgen heeft het Centraal Planbureau het verloop van
de naaldhoutprijzen in Zweden, als grootste Europese exporteur, en in de Verenigde

Staten en Canada tussen 1920 en 1952 nagegaan en vastgesteld in de hierbij opgenomen grafiek. Verder blijkt bij
vergelijking met de gemiddelde groothandelsprijzen, dat tot 1940 het
prijsverloop voor naaldhout daarmede vrijwel gelijk loopt. Na 1940
in Noord-Amerika en na 1945 in
Zweden stijgt het peil van de houtprijzen echter steeds meer boven dat
van de gemiddelde groothandelsprijzen.
Tot nu toe heeft deze nieuwe
situatie slechts bij vrijwel doorlopend stijgende prijzen bestaan en het
is dus van groot belang, wat er bij
dalend algemeen prijspeil — waartoe
de tendenz thans aanwezig is — te
verwachten valt. Zullen de houtprijzen dan des te dieper vallen. of
zijn de naar verhouding hoge houtprijzen een gevolg van een schaarste,

zodat ook bij dalend algemeen prijspeil de houtprijzen op een naar verhouding hoog peil zuilen blijven? De
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Het ligt om hiernavolgende redenen voor de hand tot hetlaatste te besluiten en de
mogelijkheid, dat de houtprijs bij dalende algemene groothandelsprijzen des te dieper
zal vallen, weinig aannemelijk te achten.
Voor de naaste toekomst geldt dit zeker. In dit verband kan verwezen worden naar
de „European Timber Trends and Prospects”, een studie, samengesteld door de gezamenlijke secretariaten van de „Food and Agriculture Organization” en de „Economic
Commission for Europe”. Hierin wordt op grond van uitvoerige inlichtingen en
gegevens van alle aangesloten Europese landen — en voor zover beschikbaar ook van
niet aangesloten landen — voor de periode tot 1960 algemeen een Europees houttekort geraamd. Hierbij is er reeds van uitgegaan, dat voor bepaalde doeleinden hout
zal worden vervangen door andere materialen en dat als gevolg van een verwachte
prijsstijging het houtverbruik in vele sectoren zich op een aanzienlijk lager niveau dan
voor de oorlog zal instellen. Als gevolg echter van de groeiende bevolking en de nog
steeds stijgende houtbehoefte van enkele belangrijke industrieën, zoals de papier- en
rayonindustrie, zal de houtbehoefte in 1960 — ook bij hogere prijzen dan thans —
niet kleiner, doch nog groter zijn dan voor de oorlog. Daartegenover staat, dat de
Europese productie eerder kleiner dan groter zal worden, doordat het bosareaal is
verminderd en meer nog, omdat de gemiddelde leeftijd van de bossen binnen dit

areaal sterk is gedaald. Deze beide factoren zijn zowel een gevolg van in het verleden
gepleegde roofbouw als van de verwoestingen en overmatige vellingen tijdens en
kort na de oorlog, waarbij onder roofbouw alle vellingen moeten worden verstaan,
die uitgingen boven de jaarlijkse bijgroei.
Op langere termijn gezien zal de Europese productie wellicht enigszins kunrten
stijgen door verbetering van het beheer en het nog meer gebruik maken van snelgroeiende houtsoorten, maar de mogelijkheden op dit punt zijn niet groot, omdat juist
in vele Europese landen reeds gedurende een halve eeuw oflanger de bosbouw op een
vrij hoog peil staat. Ook valt op langere termijn niet te verwachten, dat de invoer van
naaldhout in Europa uit andere werelddelen belangrijk zal toenemen. De oorzaak

van de uitzonderlijke prijsstijging na 1940 moet juist in hoofdzaak worden gezocht
in een verminderd aanbod uit de buiten-Europese landen. Ook is de voor de oorlog
zeer belangrijke Russische houtexport, die vele jaren een omvang had — omgerekend
op rondhout — van plm. 20 000 000 m? per jaar, na de oorlog slechts van weinig
betekenis, en dat terwijl juist Rusland na de oorlog grote oppervlakten zeer bosrijk
gebied binnen zijn grenzen heeft gekregen. De sterk gestegen binnenlandse behoefte
van Rusland ín verband met zijn wederopbouw en de geleidelijke stijging van de
levensstandaard, tezamen met de omstandigheid dat de houtvoorraden in de betrekkelijke nabijheid van uitvoerhavens vermoedelijk uitgeput zijn, maken het niet waarschijnlijk, dat van deze zijde binnen de eerstkomende decennia een belangrijke houtexport valt te verwachten.
Eveneens zijn de Verenigde Staten geleidelijk van uitvoerland, invoerland geworden. De houtexploitatie heeft hier zeer lang in het teken van de roofbouw gestaan
en de voorraden kapbaar oerbos raken hier uitgeput.
Canada heeft nog grote voorraden naaldhout, maar het voert hiervan reeds in
toenemende mate uit naar de Verenigde Staten en Europa. Ook hier wordt de roof-
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bouwmethodestelselmatig vervangen dooreen geregelde exploitatie, zodat een belangrijke vergroting van de export uit dit land niet ofslechts zeer geleidelijk is te verwachten. Bovendien zijn de vrachtprijzen zo hoog, dat het de vraag is, of dit Canadese
hout de prijzen op de Europese markt ooit noemenswaardig kan doen dalen. Wat het
aanbod of de productie betreft, zijn er derhalve geen factoren, die een prijsdaling
waarschijnlijk maken.
Er blijft nu nog de mogelijkheid te onderzoeken of de behoefte aan naaldhout zal
kunnen dalen door nieuwe vervangingsmogelijkheden. Deze vervanging zou b.v.
kunnen geschieden door thans nog niet geëxploiteerde tropische hardhoutsoorten of
door andere materialen en producten dan hout.
Wat het eerste betreft zijn er op de zeer lange duur inderdaad wellicht mogelijkheden. De grote gevarieerdheid van het tropische oerbos, de schaarste aan arbeidskrachten en de vereiste, enorme kapitaalsinvesteringen vormen echter een ernstige
belemmering voor een snelle ontwikkeling. Het is dan ook vrijwel zeker, dat althans
de eerstkomende 50 jaar, geen zodanige concurrentie van het tropische hout is te
verwachten, dat daardoor de marktpositie van naaldhout in het algemeen weer tot
de voor-oorlogse verhoudingen zou worden teruggebracht.
De vervanging van hout door andere stoffen heeft tijdens en na de oorlog inderdaad in vrij belangrijke mate plaats gehad. Er zijn echter verschillende tekenen, die
er op wijzen, dat een verdere ontwikkeling in deze richting niet of slechts langzaam
zal plaats hebben. Omdat hout lange tijd een zeer goedkope grondstof was, werd het
veel toegepast, ook in die gevallen, waarin uit technisch oogpunt vervanging door
andere — duurdere — materialen aan te bevelen was. Toen door de stijgende houtprijzen de prijsverhoudingen anders kwamente liggen, lag het voor de hand, dat op
bepaalde gebieden de vervanging van hout snel voortgang maakte. Tegenwoordig
is het in vele gevallen reeds zo, dat men vervangingsmiddelen voor hout toepast op
grond van de lagere prijs van deze vervangingsmiddelen, ook in die gevallen, waarin
uit technisch oogpunt hout de voorkeur zou verdienen. Een verdergaande vervanging
wordt daardoor steeds moeilijker. Hier staat tegen over, dat voor andere doeleinden,
met name voor de vervaardiging van rayon en papier, nog steeds toenemende hoeveelheden hout nodig zijn.
Samenvattend kan dan ook vrijwel als zeker worden aangenomen, dat de verhouding tussen houtprijzen en algemene groothandelsprijzen, zoals die van 1945 tot
1950 bestond, de eerste tientallen jaren niet wezenlijk zal veranderen.
Deze mening wordt ondersteund door een prijsprognose voor hout tot het jaar
1965, afkomstig van het Nederlandsch Economisch Instituut te Rotterdam (Rapport
over de grondslagen van een tienjarenplan voor Suriname). In deze prognose wordt
van 1950 tot 1965 gerekend op een wereldvraagstijging naar hout van ruim 60% en
worden ten aanzien van het vermoedelijk prijsverloop de volgende conclusies getrokken:
„le. Het tot nu toe bestaande prijsverschil tussen tropisch hout en naaldhout zal
geleidelijk afnemen.
2e. De prijs van hout als geheel zal sterker stijgen dan die van de andere grondstoffen.”
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De nog verder gaande stijging van de houtprijzen ten opzichte van de algemene
groothandelsprijzen in 1951 en begin 1952, kan hier buiten beschouwing blijven,
omdat deze prijsstijging geheel of grotendeels een tijdelijk conjunctuurverschijnselis
in verband met de vijandelijkheden in Korea. In de tweede helft van 1952 en begin
1953 is hierop ook reeds weer een reactie gevolgd en de verwachting is gewettigd, dat
de prijsverhouding van 1945-1950 zich binnen enkele jaren zal hebben hersteld.
De inlandse houtprijzen zijn veel minder beinvloed door het ,,Korea-effect” dan
de wereldhoutprijzen, wat o.a. samenhangt met de prijsvorming van het mijnhout
hier te lande. Deze wordt jaarlijks vastgesteld in overleg tussen de Inkoopcentrale
voor Mijnhout en de mijnhouthandelaren. Zij volgt dientengevolge de schommelingen
op de wereldmarkt met enige vertraging, terwijl er ook een neiging tot verzwakking der uitersten is waar te nemen. Doordat een zeer belangrijk deel van de inlandse houtproductie wordt afgezet als mijnhout, oefent de vastgestelde mijnhoutprijs een vrij sterke invloed uit op het gehele inlandse houtprijzenpeil. Bij een beschouwing van de economische perspectieven voor de Nederlandse bosbouw
kunnen op grond van de bovenstaande overwegingen dan ook in het algemeen
de inlandse houtprijzen van de laatste jaren als betrouwbaar uitgangspunt worden

genomen.
Uit de geregeld door het Staatsbosbeheer gepubliceerde overzichten van de inlandse houtprijzen en de hieruit samengestelde jaargrafieken, zijn de gemiddelde
prijzen voor de belangrijkste houtsoorten gedurende delaatste jaren bepaald en samengevat in tabel 15. Ten einde deze prijzen te kunnen vergelijken met de hierna te
bespreken kostprijzen, is voor groveden en fijnspar uitgegaan van een gemiddelde
diameter, zoals die verwacht kan worden in plm. 50-jarige opstanden; voor douglas in
30-jarige opstanden, voor populier in 25-jarige opstanden of beplantingen en voor
eik en beuk in 150-jarige opstanden.
TABEL 15. Gemiddelde prijzen van inlands hout per m? geveld hout loco bos
Seizoen

Seizoen

Seizoen

Seizoen

1949—’50

1950—’51

1951—’52

1952—’53

Groveden si , ihre
Douslas dir
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£:33
50
44

f 40
55
56

f 48
65
68

£52
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65
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85
49

85
70

90
60

100
68

Poprliensnnnn ore |

38

54

58

55

Voor de verdere toekomstis een prijspeil op het niveau van 1950-1951 tegenover een productiekostenpeil van 1 Januari 1953 een vrij betrouwbare basis voor
berekeningen.
Het Landbouw-EconomischInstituut heeft in 1951 de kostprijzen berekend van
het hout van groveden (50 jaar), douglas (tot 30 jaar), eik (150 jaar) en populier (25
jaar). (KOSTPRIJSBEREKENINGEN, 1951). In verband met de sindsdien gestegen arbeidslonen en sociale lasten, heeft dit instituut deze kostprijzen herberekend naar het
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loonpeil op het einde van 1952. Deze kostprijzen zijn berekend met inachtnemin g van.
een rentelast over het geïnvesteerde kapitaal van 3%. Aangezien deze rente in de
bosbouw een groot deel uitmaakt van de productiekosten en de normale rentestand
inmiddels is opgelopen tot 4% zijn in tabel 16 ook de kostprijzen opgenomen, berekend naar een rente van 4%. De grondwaarde is voor deze kostprijzen gesteld op:
f
f
f
f
f

300 per ha voor groveden;
700 per ha voor douglas met laag opbrengst-niveau;
1000 per ha voor douglas met hoog opbrengst-niveau;
2000 per ha voorinlandse eik;
1000 per ha voor populier.

TABEL 16. Kostprijzen inlands hout in guldens per m?

Houtsoort

|
|

Rente 3 %

Rente 4 %

minimum

maximum

minimum

maximum

Groveden (herbebossing) .... .
Groveden (ontginning) .....….
Douglas (hoog opbrengst-niveau) . .
Douglas (laag opbrengst-niveau) . .

29
29
18
28

156

40
40
22
36

200

58
56
29
50

Bik(planten) ser ite es
Populier (bosbeplanting). . ....
Populier (wegbeplanting) .....

116

41
40
23
38

134
21
20

290

164
33
30

227
2
25

306
41
37
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Het verschil tussen de minimum en maximum kostprijzen komt in hoofdzaak
voort uit verschillen in bodemgesteldheid (min of meer kostbare grondbewerkingen)
en in het gebruikte plantmateriaal.
De berekeningen voor groveden, eik en populier zijn uitgevoerd voor de gangbare en waarschijnlijk meest economische omlooptijden van deze houtsoorten.
Voor
douglas zijn de berekeningen uitgevoerd tot het 30ste jaar, omdat er te weinig
opstanden van deze houtsoort van hogere leeftijd in ons land voorkomen om
hiervan
voldoende betrouwbare gegevens te verzamelen. Volgens de toelichting bij
de kostprijsberekening van de douglas mag men echter verwachten, dat de groei
van deze
houtsoort in de periode van het dertigste tot het zestigste jaar een daling
in de kostprijs te weeg brengt.
In verband met de grote verschillen in de vele opbrengstgegevens, die
werden
verwerkt, zijn voor de douglas de kostprijzen bij twee verschillende opbrengst
niveau’s
berekend.
Uit de gegevens in de tabellen 15 en 16 kunnen voor de vier houtsoort
en die in
beide zijn genoemd, de volgende conclusies worden getrokken.

Groveden. In het algemeen is de prijs voor deze houtsoort zodanig,
dat juist
een rente van 3-4% kan worden gemaakt van het geïnvesteerde kapitaal,
doch geen
ondernemerswinst.

mennen

ne

33
De maximum kostprijs ingeval van herbebossing geldt voor terreinen met een
zwaar te bewerken vegetatie en strooisellaag. In vele gevallen zullen zulke gronden
ook geschikt zijn voor douglas of lariks, die door hun snellere groei een veel lagere
kostprijs per m? hebben. In feite is de hoge kostprijs dan een gevolg van een onjuiste
houtsoortenkeuze. Bij de bebossing van woeste grond (ontginning) zijn het speciaal
de gronden met een bank, waarbij de maximale kostprijs optreedt. Bij bebossing met
2-jarig plantsoen op heidegrond zonder bank bedraagt de kostprijs inclusief 4°% rente,
plm. f 48 per m’. De minimum kostprijzen zijn berekend voor zaaiculturen. Men kan
dus zeggen, dat bij herbebossing en bij bebossing van gronden zonder bank in het
algemeen gerekend kan worden op een rente van 3% en somszelfs enige ondernemerswinst mogelijk is. Slechts bij de bebossing van gronden met een bank zal het
rendement niet groter zijn dan plm. 34%. Dit betekent ook, dat het niet bebossen
van de armere woeste gronden, met een grondwaarde van plm.f 300 per ha, neerkomt
op een renteverlies of opbrengstverlies van f 9 à f 11 per jaar en per ha. Aangezien
het hier als regel gaat om gronden, die voor de landbouw toch ongeschikt zijn (uitsluitend de zeer arme gronden), kunnen hiermede ook geen vergelijkingen worden
gemaakt.
Douglas. De gegevens van deze houtsoort zijn voor onze beschouwing wellicht meer belangwekkend omdat de gronden, waarop de douglas een optimale
productie levert, als regel ook geschikt zijn voor akker- en weidebouw. Bovendien is
het een snelgroeiende naaldhoutsoort met voortreffelijke eigenschappen, die een steeds
grotere plaats in het Nederlandse bosareaal inneemt en die er in belangrijke mate toe
kan bijdragen, de inlandse houtproductie kwantitatief en kwalitatief te vergroten.
Uit de gegevens blijkt wel, dat de marktprijs voor douglashout ruim boven de
kostprijs ligt, zodat de teelt niet alleen goed rendabel is, maar ook een behoorlijke
ondernemerswinst toelaat. Om enkele algemene vergelijkingen met de akker- en
weidebouw mogelijk te maken is het interessant, de cijfers niet alleen per m?, maar ook
per jaar en per ha te berekenen.
Volgens het L.E.L.-rapport, waarin de kostprijzen zijn vermeld, bedraagt de houtproductie van douglas na 30 jaar:
bij hoog opbrengstniveau 315 m? eindkap en 135 m3 dunningsopbrengsten en
bij laag opbrengstniveau 150 m? eindkap en 50 m? dunningsopbrengsten.
Omgerekend tegen de waarde van het hout van de eindkap bedraagt de totale
productie gemiddeld 315 m?; per jaar en per ha derhalve 10,5 m?. Gerekend tegen een
gemiddelde prijs van f 55 per m? geeft dit een opbrengst van f 578.
De kostprijs bedraagt f 34,25 per m? (gemiddelde van tabel 16 bij 4%) ofwel
f 360 per ha, zodat per jaar en per ha een netto overschot resteert van f 218.
Zowel wegens het betrekkelijk geringe aantal opbrengstgegevens, waarop in het
L.E.L.-rapport zelf reeds wordt gewezen, als wegens de grote spreiding van de kostprijzen kan aan deze cijfers geen absolute waarde worden toegekend, maar dragen
zij meer het karakter van een benadering. De opbren gstgegevens vinden evenwel steun
in de inmiddels door GRANDJEAN en VAN SOEST gepubliceerde voorlopige opbrengsttabel voor de douglas in Nederland (GRANDJEAN én VAN SOEST, 1953).

De uit het Westen van Noord-Amerika afkomstige douglas
stelt redelijke eisen aan de grond en produceert veel hout
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Voor de tweede groeiklasse (gemiddelde kwaliteit) geeft deze tabel op dertigjarige leeftijd een gemiddelde productie aan van 9,2 m? per jaar per ha, welk gemiddelde door de snelle groei na het dertigste jaar op vijftigjarige leeftijd is gestegen tot
11,4 m? per jaar en per ha.
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Ter vergelijking met de uitkomsten van een landbouwbedrijf op ongeveer overeenkomstige, doch in het algemeen iets betere gronden, is in tabel 17 een verkort
overzicht opgenomen van de uitkomsten van gemengde bedrijven op zandgrond over

het jaar 1950-1951 (HUPKES en VAN RIEMSDIJK, 1952). Deze gegevens zijn verzameld
aan de hand van daartoe gevoerde boekhoudingen op in totaal 101 uitgezochte bedrijven van 10-15 ha in Drente, Overijssel, de Veluwe, Oost-Noordbrabant en Noord-

Limburg, die vakkundig worden beheerd.
In de laatste kolom zijn de berekende, overeenkomstige gegevens voor een douglasbosbedrijf vermeld.
TABEL 17. Bedrijfsuitkomsten per ha cultuurgrond (gemengde bedrijven van 10—15 ha) in
1950—1951, vergeleken met douglasbosbedrijf
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Uit dit overzicht blijkt, dat op de zandgronden het netto-overschot per ha bij
douglasteelt aanmerkelijk hoger ligt dan bij het gemengde landbouwbedrijf. Daartegenover staat, dat het arbeidsinkomen bij het gemengde landbouwbedrijf bijna
tweemaal zo hoog is als bij het bosbedrijf.
Bij vergelijking van de gegevens moeter overigens rekening mee worden gehouden,
dat bij het gemengde bedrijf het resultaat mede wordt beïnvloed door bedrijfsonderdelen die met het grondgebruik als zodanig weinig te maken hebben. Dit geldt b.v.
voor de pluimveehouderij; het is denkbaar dat ook de boseigenaar een aantal kippen
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houdt en daarmee zowel het netto-overschot als het arbeidsinkomen per ha van zijn
bedrijf verhoogt.
In ieder geval is wel duidelijk, dat op de zandgronden het verschil in arbeids-

inkomen per ha tussen land- en bosbouw veel minder groot is dan een eenvoudige
vergelijking van het bruto nationaal inkomen uit beide takken van bodemcultuur, als
vermeld op blz. 25, zou doen vermoeden.
De huidige en de in de toekomst te verwachten verhouding tussen prijzen en productiekosten van hout en van andere agrarische producten is zodanig, dat in het
zuiver economische vlak de factoren, die in het verleden er toe hebben meegewerkt
het bosareaal op de middelgoede en betere zandgronden steeds weer in te krimpen,
thans in tegengestelde richting werken.
Ten slotte zij er nog op gewezen, dat uit bovenstaande berekeningen volgt, dat
het niet bebossen van woeste gronden, die geschikt zijn voor de douglascultuur,
neerkomt op een belangrijk opbrengstverlies in de orde van grootte van f 200-f 300
per jaar en per ha (netto-overschot plus grondrente).

Inlandse eik. In verband met de lange omlooptijd van deze houtsoort en
zijn hoge eisen aan de grondkwaliteit is de kostprijs zeer hoog. Het gemiddelde
rendement ligt dan ook niet hoger dan plm. 24%. Economisch beschouwd is de
eikenteelt dan ook teleurstellend, zodat uitbreiding hiervan voor de verhoging van de
algemene houtproductie van ons land, weinig perspectief biedt. Desondanks is de
handhaving van een bepaalde minimum-productie aan eikenhout voor ons land een
levensbelang in verband met noodzakelijke voorzieningen, onder andere voor waterstaatswerken, in tijden dat de invoer om een of andere reden stagneert.

Populier. De populierenteelt is daarentegen zeer rendabel en voor particulieren vooral aantrekkelijk door de korte omlooptijden, waardoor voor deze houtsoort
althans het gezegde: „boompje groot, plantertje dood” niet zo veelvuldig opgaat.
In dit hoofdstuk is hierbij uitsluitend het oog gericht op de populieren in bosverband. De populierenbeplantingen in enkele of meervoudige rijen langs wegen,
kanalen enz. en in kleine groepen op overhoeken, die in ons land ook zeer belangrijk
zijn, worden afzonderlijk behandeld in hoofdstuk III.
Het is wellicht interessant om, evenals voor de douglas, ook voor de populier
een globale berekening te geven van de bedrijfsresultaten per ha. De houtproductie
bedraagt na 25 jaar (de gangbare omlooptijd) gemiddeld 272 m3, dus per jaar en per

ha 10,9 m®. Berekend tegen een gemiddelde prijs van f 54 geeft dit een opbrengst van

f 588. De kostprijs bedraagt gemiddeld f 34 per m? of wel f 370 per ha, zodat een

netto-overschot resteert van f 218. Dit overschot is dus precies even groot als bij de

douglas. De verschillende onderdelen van de kosten per jaar en per ha laten zich
globaal als volgt becijferen:
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Rechtstreekse vergelijking met andere vormen van bodemcultuur is voor de
populierenteelt vrijwel niet doenlijk, omdat deze op zeer verschillende grondsoorten
kunnen voorkomen. Wel kan worden geconstateerd, dat de gunstige verhouding
tussen kostprijs en marktwaarde van het populierenhout de laatste jaren reeds merkbaar stimulerend heeft gewerkt op de aanplant. Hoewel een verdere uitbreiding van
de populierenteelt, vooral in de vorm van weg-, grens- en erfbeplantingen voor ons
land van grote betekenis kan zijn, moet hierbij toch niet uit het oog worden verloren
dat de populier slechts een secundaire rol kan spelen naast de naaldhoutsoorten,
wanneer het gaat om zeer belangrijke verhogingen van de Nederlandse houtproductie
of een uitbreiding van het bosareaal van betekenis.
Van de totale inlandse behoefte aan populieren- en wilgenhout van omstreeks
150 000 m? wordt thans reeds circa 80% door de eigen productie gedekt, terwijl ook
enige uitvoer plaats heeft. De binnenlandse markt hiervoor is dus niet zoals voor naaldhout vrijwel ongelimiteerd en bij een sterke uitbreiding van de productie, met name
wanneer deze de binnenlandse behoefte zou overschrijden, is enige prijsdaling niet
onmogelijk. Ook in dit geval zal de teelt echter naar verwacht kan worden, goed
rendabel blijven, zodat uitbreiding is aan te bevelen.
Het inlands populierenhout is bovendien bij onderzoek geschikt gebleken asl
grondstof voor de vervaardiging van houtpulp voor de papierindustrie. Wanneer in
ons land de eigen pulpindustrie in deze richting zou worden uitgebreid, zou de afzet
van populierenhout in het binnenland nog aanmerkelijk kunnen stijgen.
Behalve de vier houtsoorten groveden, douglas, eik en populier, waarvan het
Landbouw-Economisch Instituut exacte kostprijsberekeningen heeft uitgevoerd, zijn
er nog andere, die in de Nederlandse bosbouw een belangrijke rol spelen en waarvan
de teelt zeker rendabel is. Met name kan hier genoemd worden de Japanse
lariks, waarvan de kostprijs vermoedelijk niet veel zal afwijken van die van douglas, al ontbreken concrete cijfers.
2.2. BIJPRODUCTEN VAN DE BOSBOUW

Hoewel het grootste deel der bosopbrengsten afkomstig is van de verkoop van
hout, zijn er verscheidene bijproducten, waarvan de opbrengsten eveneens het bosbedrijf ten goede komen. Het vaststellen van de hoeveelheid dezer bijproducten is
echter uiterst moeilijk, doordat het enerzijds producten betreft, die in beperkte
hoeveelheid en rechtstreeks verhandeld worden tussen producent en gebruiker,terwijl anderzijds het initiatief en het zakelijk inzicht van de bosbouwondernemer
bepalen, in hoeverre mogelijke opbrengsten worden gerealiseerd.
Verscheidene bosbedrijven verkrijgen jaarlijks belangrijke opbrengsten uit verkoop van kerstbomen; daarvoor komen in aanmerking regelmatig gegroeide fijnsparren van 50 cm en hoger. Het gebruik van kerstbomen is in ons land de laatste
jaren sterk toegenomen. De teelt wordt ten dele beoefend door handelskwekers, die
zich al of niet speciaal op dit artikel toeleggen; verder komen vele kerstbomen uit
fijnsparbossen. De invoer uit Duitsland heeft sedert de laatste wereldoorlog weinig
meer te betekenen. Vooral wanneer de kerstbomen worden verkregen uit dunningen,
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is het mogelijk met vrij geringe kosten een goede opbrengst te verwerven. De afzet is
uiteraard vrijwel geheel geconcentreerd in de maand December. Ook feest- en sier-

groen van naaldbomen wordt in deze tijd het meest gevraagd, doch dit wordt ook
buiten de kersttijd gebruikt, vooral op nationale feestdagen en bij feestelijkheden ten
plattelande. Ook daaruit kan een bosbedrijf belangrijke inkomsten putten, zonder
dat het bos er nadeel van ondervindt,
De genoemde bijproducten vinden algemeen afzet. Van meer incidentele aard zijn
opbrengsten, verkregen uit de verkoop van Amerikaans eikenblad, van kleine hoeveelheden mos aan bloemisten en van varens voor het stoppen van matrassen, als ook
de inkomsten uit wandelkaarten en kampeervergunningen. Vooral de laatste zijn van
economische betekenis in enkele bosgebieden nabij grote steden, b.v. in het Gooi.
In enkele streken van ons land — met name de omgeving van Groesbeek, de
Oostelijke Veluwe, het Montferland, de omgeving van Breda en gedeelten van de
Utrechtse heuvelrug — komen uitgestrekte dennenbossen voor met een dichte ondergroei van bosbessen. Deze worden geplukt door bewoners van de streek, die in het
seizoen vaak met hun hele gezin dagelijks de bossen intrekken. Deze bessen worden
in onbelangrijke mate gebruikt voor eigen consumptie en voor het overige door de
plukkers verkocht aan de fruitverwerkende industrie en aan fruithandelaren in de
steden. Een overzicht van de jaarlijks geoogste hoeveelheid is niet te geven; zij bedraagt naar schatting tussen de 100 000 en 200 000 kg. Dit is echter slechts een deel
van wat geoogst zou kunnen worden. Door betere bosverpleging en het onderplanten
van oudere dennenbossen gaat de met bosbessen bezette oppervlakte achteruit, terwijl
de gestegen levensstandaard der laagst gesalarieerde bevolkingsgroepen het plukken
minder doet worden. Desondanks is de opbrengst van de bosbessenpluk voor een
dorp als Groesbeek nog steeds van betekenis. Het bosbedrijf profiteert echter in veel
mindere mate van die opbrengst dan de plukkers. In den regel geeft het echter tegen
vergoeding plukvergunningen uit, waaruit de kosten van toezicht ruimschoots kunnen
worden bestreden.
Verscheidene boomzaden hebben economische betekenis. Tabel 18 geeft een
overzicht van de gemiddelde jaarlijkse behoefte van de bosbouw in Nederland en van
TABEL 18.

Gemiddelde jaarlijkse behoefte in Nederland aan enkele boomzaden en hetgeen
daarvan in eigen land wordt gewonnen
Omschrijving

Behoefte in kg

gt heen gek

OECe i gic ete eend
Oostentijkserden: “ee en a es a
Cotsicaanse denis 6.75.23 ALO,
PUNGTAEN Be en rra eeen
ANDIESTERAIS ee
Yapanselaniks 3 "5 eae
OUSE GEM SSE, oT,
UIIS HAR Sta heath wee anni eee wont
LESA en
Inlandseieuketss ne, Ae KME
Amerikaanse eilkkban ditior stan.

2 000
250
500
50
100
300
500
100
iS
500 000
100 000

100
75
60
mn
—
30
50
30
—
100
100

DE tr.

50 000

100
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het deel dier behoefte, dat door het binnenland kan worden gedekt. De cijfers berusten op schattingen; exacte gegevens ontbreken, ten dele doordat vrijwel niets
bekend is over hetgeen buiten de zaadhandel om wordt gewonnen, ten dele ook doordat de meeste boomsoorten van jaar tot jaar sterk wisselende hoeveelheden zaad
opleveren.
Deze zaden worden voor een klein gedeelte directter plaatse in het bos uitgezaaid.
Het grootste deel echter wordt eerst uitgezaaid in kwekerijen, waarna men 1- tot
3-jarige planten in het bos uitplant. Een klein deel van dit bosplantsoen wordt in de
bosbedrijven zelf gekweekt, maar het meeste is afkomstig van speciaal daarop in-

gerichte boomkwekerijen. Deze voorzien ook in de behoefte aan jonge bomen voor
lanen, parken enz., waar men plantmateriaal van grotere afmetingen bezigt. De

belangrijkste centra voor deze teelt zijn voor bosplantsoen Zundert en omgeving
(123 ha) en voor laanbomen e.d. Opheusden (56 ha) en Westelijk Noordbrabant (36 ha).
Het bestek van deze nota laat niet toe, deze onderdelen der boomkwekerij, hoe
nauw zij ook met de bosbouw en houtteelt zijn verbonden, nader te behandelen. Er
dient echter nog te worden opgemerkt, dat enkele boomzaden, in het bijzonder

beukenootjes, alsmede inlandse en Amerikaanse eikels, worden geëxporteerd. Vooral
in Denemarken stelt men deze zaden op prijs. De uitgevoerde hoeveelheden zijn
uiteraard er van afhankelijk, of de betrokken boomsoort een zaadjaar heeft of niet.
Een overzicht van deze exportis gegeven in tabel 19; de cijfers zijn verstrekt door het
Bedrijfschap voor Tuinbouwzaden.
TABEL 19. Uitvoer van boomzaden
arr

Be

Beukenoten

Diversen

Totaal

Seizoen

1946Aan. Ti or
TOENSee rai
19AS(a0 oe
1949/50. 2 es
1950/51 24 Le,

tonnen

1000
gld.

tonnen

1000
gld.

148
67
296
471
462

104
35
120
172
165

6
—
6
10
25

16
—
3
3
9

ton- | 1000
nen | gld.

—
—
1
1
2

—
—
1
1
2

tonnen

1000
gld.

tonnen

1000
gld.

—
1
1
1
2

—
2
1
1
2

154
68
304
483
491

120
37
125
177
178

Voorzaaigoed zijn eikels van de beste kwaliteit nodig. Het overige heeft betekenis
als veevoer. De Nederlandse landbouwpolitiek is sedert de laatste wereldoorlog voor
een belangrijk deel gericht op een zo ruim mogelijke voorziening op dit gebied. De
Commissie acht het daarom van belang, hier in het bijzonder de aandacht te vestigen
op de betekenis, die eikels als veevoer hebben. Zij kunnen zowel vers worden gevoerd
aan varkens, hetgeen in enkele streken van ons land ook wel gebeurt, als in gedroogde
en gemalen vorm worden toegevoegd aan mengvoeders. Het voeren van eikels vereist
enig overleg ten aanzien van de hoeveelheid, daar zij looizuur bevatten, dat bij grotere
hoeveelheden ziekteverschijnselen veroorzaakt. Ook kastanjes en beukenootjes kunnen als zodanig gebruikt worden, doch geven vrij grote moeilijkheden bij het vervoederen.
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De hoeveelheid eikels, die jaarlijks beschikbaar komt, is wisselvallig, terwijl
bovendien slechts een deel wordt geraapt. De hoeveelheid veevoer, die op deze wijze
zou kunnen worden verkregen, is derhalve zeer moeilijk te schatten. De hoeveelheden,
gedurende de oorlogsjaren geraapt door schoolkinderen en anderen en afgeleverd aan
het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten, geven echter een aanwijzing.
Dit bureau heeft de in de tabel 20 vermelde hoeveelheden eikels, paardenkastanjes
en beukenootjes aangekocht en gedistribueerd.
TABEL 20. Aankoop van boomzaden in de oorlogsjaren
Aangekocht in

Omschrijving

VKCIS ioe ad

1941

|

1942

1943

ton

|

ton

ton

pee ete

550

Paardenkastanjes ee
Beukegootjesnd i102, rai:

_ 430

230

140
1

190
230

300
0

Gezien de omstandigheden, waaronder deze inzamelingen plaats vonden, is dit
uiteraard slechts een deel van de totale hoeveelheid, die gevallen is.
Daar de voederwaarde over het algemeen vrij gunstig is — vooral de zetmeelwaarde is betrekkelijk hoog — acht de Commissie het van betekenis, meer dan voorheen van deze bron van veevoer uit onze bossen en houtopstanden buiten het bos
gebruik te maken.
In een kwekerij wordt jong plantmateriaal gewonnen uit zaad
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Onder de nevenopbrengsten neemt de jacht een afzonderlijke plaats in. De recreatieve waarde van deze sport zal in hoofdstuk IV worden behandeld. Uit de opbrengsten
aan wild, resp. het verhuren van de jacht, verkrijgt het bosbedrijf echter ook rechtstreeks inkomsten.
Om te voorkomen, dat de belangen van jacht en bosbouw in botsing komen, moet
bij het oefenen van de jacht in bosterreinen aan veel voorwaarden worden voldaan,
hetgeen uiteraard van invloed is op de waarde van het bos als jachtterrein. Deze
waarde loopt, al naar de aard van het bos en de wildstand, vrij sterk uiteen. Als orde
van grootte kan worden genoemd een bedrag van omstreeks f 1,50 als jaarlijkse
opbrengst per ha.
2.3. INKOMSTEN UIT RECREATIEF BEZOEK

Sedert de laatste wereldoorlog is vacantie veel algemener geworden dan voorheen
en dientengevolge is het aantal personen, dat jaarlijks een tijdlang buiten de plaats
van inwoning vertoeft, gestadig toegenomen. In de verschillende vacantiegebieden
wordt geld uitgegeven, dat door de bezoekers elders is verdiend. Dit bedrag draagt
dus niet bij tot verhoging van het nationale inkomen; immers, het betreft hier slechts
een verschuiving van plaats. Indien ons land echter onvoldoende gelegenheid tot
recreatie bezat, zou een groot deel van de huidige opbrengsten uit recreatief bezoek
naar het buitenland vloeien en voor onze volkshuishouding verloren gaan. Het geld,
dat thans door vacantiegangers en toeristen in Nederland wordt besteed, draagt dus
in zoverre wel bij tot de nationale welvaart.
Brabantse heidebebossing. Houtproductie en recreatie worden tegelijkertijd gediend
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Onder de vacantie- en recreatiegebieden in ons land nemen de bosrijke streken
een vooraanstaande plaats in, hetgeen o.a. is aangetoond door een enquete van de
Rijksdienst voor het Nationale Plan, (ONDERZOEK VACANTIEBESTEDING, 1949) volgens
welke enquete 35% van alle ondervraagden hun vacantie in een bosrijke streek doorbrachten.
Behalve vacantiegangers zijn er forensen. De forensengemeenten, b.v. Bussum,
Bilthoven, Zeist en Wassenaar, zijn uit den aard der zaak op beperkte afstand van de
grote steden gelegen. Zij ontlenen haar betekenis geheel of grotendeels aan het ter
plaatse aanwezige natuurschoon, waarbij bossen en andere houtopstanden een voornaam onderdeel vormen.
Het bedrag, dat door het recreatief bezoek ten gevolge van de aanwezigheid van
bossen jaarlijks wordt verkregen, is uit officiële gegevens niet af te leiden. Prof.
TE WECHeL heeft het eens geschat op f 10 000 000 (TE WECHEL, 1948). De Commissie

heeft de juistheid van dit bedrag niet nader onderzocht.
De aandachtzij echter erop gevestigd, dat het bosbedrijf van dit bezoek weinig
profijt trekt en ook nadelen ondervindt. In hoofdzaak komt het geld ten goede aan
de exploitanten van hotels, pensions, café’s en kampeerterreinen, alsmede aan winkeliers en transportondernemingen, als b.v. de Nederlandse Spoorwegen en autobusmaatschappijen.
2.4. INVLOED VAN BOSSEN OP LOCAAL KLIMAAT EN MICROKLIMAAT

Sedert eeuwen is herhaaldelijk de mening verkondigd, dat het bos invloed heeft

op het klimaat van een bepaalde landstreek. Hoewel vele onderzoekingen aan dit
onderwerp zijn gewijd, is nooit een duidelijk verband tussen bos en groot-klimaat
gebleken, vooral niet in ons land, waar het klimaat overwegend wordt bepaald door
de nabijheid van de zee.
Wel is komen vast te staan, dat bossen enige invloed hebben op het locale klimaat
(waaronder hier wordt verstaan het klimaat in een gebied van beperkte omvang,
gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een bos), terwijl zeer zeker het microklimaat binnen een bosopstand aanzienlijk afwijkt van dat in het open veld.
Ten aanzien van de temperatuur heeft het bos een nivellerende invloed op de
maxima en minima, doordat het kronendak zowel de instraling als de uitstraling
belemmert. Daardoorzal het in een bos in de winter en des nachts warmer zijn dan in
het omringende vrije veld en in de zomer en overdag koeler. Vooral in naaldhoutbos
doet deze invloed zich gelden. De nivellering blijft beperkt tot het bos; de temperatuur
in de omgeving van het bos wordt haast niet gewijzigd. Dat het in bosrijke streken
vaak minder guur is, ligt niet aan een hogere temperatuur, doch is een gevolg van de
betere beschutting tegen wind.
Het staat nl. ook vast, dat bossen de windsnelheid in belangrijke mate kunnen
verminderen. De bomen bieden een hindernis voor de luchtstromingen en het onregelmatige kronendak verhoogt de wrijving tussen luchtstroom en aardoppervlak.
Wanneer de wind het bos treft, gaat een deel van de luchtstroom met enigszins verminderde snelheid over de bomen heen, een ander deel met zeer geringe snelheid door
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de kronen en de rest gaat met nog minder snelheid tussen de stammen door. Op die
rest heeft een eventueel aanwezige onder-étage van struiken een nog verder reducerende werking. De snelheidsvermindering is het grootst aan de bosrand en hoe
sterker de wind is in het vrije veld, des te groter is de afneming in kracht.
Binnen in de bosopstand wordt de windsterkte verminderd tot 20 à 60% van haar
oorspronkelijke sterkte; deze vermindering valt ook in de omgeving van de opstand
waar te nemen (locaal klimaat). Hoe hoger het bos is, hoe breder de zône van verminderde windkracht. Voorts heeft de dichtheid van het bos en daarmede de samenstelling naar houtsoorten een belangrijke invloed (KITTREDGE, 1948).
Wat de luchtvochtigheid betreft, blijken de absolute gehalten aan waterdamp

bijna niet te worden beïnvloed; wel echter de relatieve vochtigheid, die beheerst wordt
door de temperatuur en dientengevolge vaak in het bos iets hogeris.
Aangezien de waterverdamping zowel door temperatuur als windsnelheid wordt
bepaald en vooral de laatste sterk door het bos wordt beïnvloed, is het logisch, dat
met afnemende windkracht ook de verdamping minder wordt. Als gevolg daarvan
komt op in de luwte gelegen gronden meer water beschikbaar voor de planten.
Voorzover regen wordt veroorzaakt door afkoeling van de atmosfeer onder
invloed van cyclonische luchtbewegingen, heeft het bos er geen invloed op. Waar

regen ontstaat door opstijgende luchtstromen, b.v. tegen berghellingen, valt soms
ter plaatse een geringe vermeerdering te constateren, doch deze is in ons vlakke land
haast niet van betekenis. Wel kan men aannemen, dat bossen invloed oefenen op het
ontstaan van plaatselijke buien, waaraan het opstijgen van warme luchtmassa’s ten
grondslag ligt (b.v. warmteonweders). Over de omvang en de richting van deze invloed

zijn echter geen exacte gegevens bekend (KITTREDGE, 1948).
Een deel van de neerslag, die boven het bos valt, bereikt de bodem niet, doch

wordtin de kronen vastgehouden en verdampt. Deze opgevangen hoeveelheid varieert
van 100% bij zeer lichte regens en soms ook bij sneeuwval, tot 10 à 40% bij zware
buien en kan gemiddeld op 25% worden gesteld. Daartegenover staat, dat het bos in

staat is, de uiterst fijne mistdruppeltjes tot grotere eenheden te verenigen, die van de
bomen afdruipen, de z.g. horizontale neerslag. In streken, waar veel mist offijne
motregen voorkomt, wordt op deze wijze de neerslag in het bos verhoogd ten opzichte
van het vrije veld.

Het bovenstaande samenvattende, kan men dus aannemen, dat de invloed der
bossen op het klimaat van ons gehele land te verwaarlozen is. Ten aanzien van bepaalde delen zal een geringe invloed bestaan. Zo zou b.v. het ontbossen van de gehele
Veluwe de neerslagverdeling en de windkrachtin die streek wijzigen.
Het microklimaat in het bos verschilt vrij sterk van dat in het vrije veld; dit
verschil wordt geleidelijk minder naarmate het waarnemingspunt verder van
het bos is verwijderd. Hoe dichter een bepaald stuk grond bij een bos is gelegen,
des te meer zal het locale klimaat ter plaatse worden veranderd. Deze wijziging zal in
hoofdzaak tot uiting komen in verminderde windkracht en daarmede samenhangende
verschijnselen.
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2.5. INVLOED VAN BOSSEN OP DE WATERHUISHOUDING
Het bos heeft op de waterhuishouding verschillende invloeden, ‘die ten dele vermeerderend, ten dele verminderend werken op het gedeelte van de neerslag, dat aan
het grondwater wordt toegevoegd. Verminderend werken:
1. De transpiratie door de bomen en de overige vegetatie. Het water, dat de boomwortels uit de grond opnemen, wordt door de bladeren en naalden verdampt,
waarbij de opgeloste zouten in de weefsels achterblijven. De hoeveelheid water,
die op deze wijze aan de grond wordt onttrokken, loopt voor de verschillende
houtsoorten sterk uiteen, doch is over het algemeen groter dan voor andere
planten.
2. Het opvangen van neerslag door de kronen, vanwaar het water rechtstreeks
verdampt, zonder met de grond in aanraking te zijn geweest.
3. Het opzuigen van water door moskussens en strooisel. Deze werken als een
spons en nemen een deel van de neerslag op, dat dus niet de ondergrond bereikt. De capaciteit van dit materiaal is echter beperkt en wanneerzij verzadigd
is, percoleert het neerslagwater normaal naar de ondergrond.
Ten opzichte van andere vegetatie-vormen werkt het bos watervermeerderend
door:
1. Een geringere verdamping uit de grond. Doordat bosgrond meer beschut en
geïsoleerd is, kunnen zon en wind — vooral in de vegetatieperiode — daar minder
gemakkelijk hun versterkende invloed op de verdamping oefenen.
2. De horizontale neerslag (zie 2.4) als gevolg van condensatie van fijne waterdelen tegen bomen en struiken.
3. De opzuiging van water in moskussens en strooisel, die eensdeels in lichte mate
waterverminderend werkt, maar anderdeels de afstroming van water langs de
oppervlakte verhindert.
4, De grond in het bos bevriest minder snel dan die in het vrije veld, doordat het
bos de temperatuur-minima verhoogt en de strooisellaag isolerend werkt; dit
heeft tot gevolg een betere doorlatendheid in vorstperioden en dus meer gelegenheid om water op te nemen.
De grootte der genoemde factoren bepaalt het deel van de neerslag, dat aan het
grondwater wordt toegevoegd, doch voor ons land zijn weinig concrete gegevens
hierover bekend. Men neemt echter op grond van ervaringen aan, dat bos meer water
verbruikt dan andere begroeiingen. Een algemeen bekend feit is inderdaad, dat waar
bos op drassig terrein wordt aangelegd en men de grond ontwatert door sloten, deze
de eerste jaren water houden, doch na enige tijd droog komen te staan. In zulke terreinen heeft het bos dus een wateronttrekkende invloed; daarvan wordt in het buitenland gebruik gemaakt voor het droogleggen van moerassen.
Ten behoeve van de waterwinning uit de duinen worden thans door het Instituut
voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur onderzoekingen verricht om de
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invloed van het bos op het duinwater na te gaan. Dit onderzoek is nog niet afgesloten.
Volgens een interim rapport schijnt echter het water onder bos met een dik dek van
humus en naalden of bladeren meer organische stof te bevatten dan onder onbegroeid
of natuurlijk begroeid duin. Onder bos heeft het water ook een donkerder kleur, een
grotere hardheid en een hoger chloride gehalte. (VERSLAG, 1951).
2.6. INVLOED VAN BOS OP EROSIE

Men spreekt van erosie, wanneer onder invloed van wind of water hoeveelheden
grond van plaats veranderen.
Watererosie komt in hoofdzaak voor in geaccidenteerde gebieden, aan welke ons
land niet rijk is. Waar deze echter worden aangetroffen, treedt het verschijnsel ook hier
te lande wel op. Doordat de fijnste bodemdelen, die in hoofdzaak de vruchtbaarheid
van de grond bepalen, het gemakkelijkst wegspoelen, berokkent erosie schade aan de
bouwvoor.
Is de grond begroeid of bedekt, dan wordt de waterafstroming belemmerd. Vegetatie kan dus erosie geheel of grotendeels tegengaan, onverschillig of deze vegetatie
bestaat uit landbouwgewassen of bomen. Doordat bouwland vooral des winters
grotendeels kaal of slechts weinig begroeid is, kan er, indien het een hellende ligging
heeft, afspoeling plaats hebben; bos, waarvan de grond is bedekt met strooisel, en
grasland bieden het gehele jaar door bescherming.
Winderosie is een overeenkomstig verschijnsel, waarbij de wind het transporterend
medium vormt. Zij is in ons land van betekenis. Vooral op de bouwlanden op lichtere
gronden komen herhaaldelijk zand- en stofstormen voor; daardoor wordt jaarlijks
Door de duinen te bebossen kan men onze natuurlijke zeewering
in stand houden en de poldergebieden van geriefhout voorzien

45
een schade aangericht, die de Rijkslandbouwconsulent Ir D. J. PATTsE schat op
ettelijke millioenen guldens per jaar (STUIVENDE AKKERS, 1948).
Ook door de wind wordt een niet of onvoldoende bedekt terrein het sterkst
geërodeerd. Het voorjaar is de gevaarlijkste tijd, doordat dan de akkers wel bewerkt,
maar nog niet geheel begroeid zijn, terwijl het weer juist in deze periode vaak droog
en winderig is. Om de verstuiving tegen te gaan, kan men ten eerste de windkracht
breken en ten tweede de samenhang der bodemdeeltjes vergroten, zodat zij meer
weerstand bieden. Om het eerste te bereiken is de beschuttende werking van bossen
en andere houtopstanden van betekenis. In een vorige paragraafis reeds de aandacht
op deze werking gevestigd. De samenhang der bodemdeeltjes wordt bevorderd door
vocht en door organische stof of andere bindmiddelen. Aangezien de verdamping
afneemt met de windkracht, zullen beplantingen ook op het vochtgehalte een gunstige
invloed hebben. De verhoging van het organische stofgehalte van de bouwvoor is een
landbouwkundige aangelegenheid, waarop in dit verband niet nader zal worden
ingegaan.
Het is uit het bovenstaande duidelijk, dat de aanwezigheid van bossen en andere
houtopstanden de winderosie tegengaat.
Zeer treffende voorbeelden van winderosie vindt men in de duinen en in de zandverstuivingen. De duinen zijn in ons land uiterst belangrijk als zeewering, zodat hun
instandhouding als zodanig noodzakelijk is. Zij kunnen worden vastgelegd door
beplanting met helm, stro en rijsschermen of door bebossing. De eerstgenoemde hulpmiddelen zijn kostbaar, eisen voortdurend onderhoud en geven geen directe financiële
baten. Bebossing is effectiever en duurzamer, terwijl daarenboven opbrengsten uit
hout worden verkregen. De aanlegkosten zijn echter hoger dan voor een beplanting
met helm e.d. en vooral in de onmiddellijke nabijheid van de zee kan een bos niet dan
uiterst moeilijk opgroeien, zodat men daar tot helm zijn toevlucht moet nemen.
Ook bij de zandverstuivingen is men tot vastlegging door middel van bebossing
overgegaan. Niet, zoals in de duinen, uit vrees voor wegwaaien van het zand, maar wel
uit beduchtheid voor de schade, die het kan aanrichten op aangrenzend cultuurland.
Thans is hier geen groot gevaar meer aanwezig; de in ons land nog voorkomende
zandverstuivingen zijn door bebossing van het gehele gebied of van de randstroken
voldoende bedwongen. Verdwijning van deze bossen, die men evenals de duinbebossingen als echte schermbossen moet opvatten, zou evenwelernstige gevolgen hebben.
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2.7. INVLOED VAN BOS OP DE OPSLIBBING

In verschillende streken van ons land is het gebruikelijk, de buitendijks gelegen
gronden te beplanten met griendhout. Het water, dat geregeld over deze gronden
vloeit, wordt in zijn beweging geremd door de wilgenstruiken. Het gevolg is, dat meer
slib bezinkt en dat deze gronden in versneld tempo verticaal aangroeien.
De grienden hebben in dit opzicht vooral betekenis op de gronden, die reeds te
hoog zijn opgeslibd voor een begroeiing met biezen en riet, doch nog te laag of te
open liggen om geschikt te zijn voor grasland. Behalve dat deze buitendijkse grienden
nuttig zijn voor het landaanwinningsproces, leveren zij nog verschillende producten op.
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2.8. HET BOS EN DE WERKGELEGENHEID

Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk werd opgemerkt, is de bosbouw een arbeidsextensieve cultuur, die per eenheid van oppervlakte aan minder mensen werk geeft
dan akkerbouw, tuinbouw of veeteelt. Daar het verschaffen van werk aan zoveel

mogelijk mensen in ons overbevolkte land een aangelegenheid is van het hoogste
belang, biedt de bosbouw dus, wat dat betreft, generlei voordeel ten opzichte van de

andere takken van bodemcultuur. Desondanks heeft hij betekenis en wel om de
navolgende redenen:
Ten eerste is een groot deel van onze bossen gelegen op arme zandgrond, die
alleen door middel van bosbouw productief kan worden gemaakt. Gebeurt zulks niet,
dan blijft deze grond woest liggen en biedt hij zo goed als geen werkgelegenheid.
Vergelijking met andere takken van bodemcultuur is hier dus niet ter zake.

Ten tweede is het boswerk grotendeels onafhankelijk van een bepaald jaargetijde.
In voor- en najaar wordt geplant en gezaaid; de zomer is daartoe ongeschikt evenals
vriezend winterweer. De meeste werkzaamheden bestaan echter uit grondbewerking
en het vellen en dunnen van bomen en bossen. Dit kan het gehele jaar door gebeuren,
ook in de winter. Aangezien dan ten plattelande weinig werk te vinden is, hetgeen
veelal aanzienlijke seizoens-werkloosheid betekent, kan het bosbedrijf juist in deze
tijd een aantal elders overtollige arbeidskrachten in dienst nemen. Ieder bosbedrijf
werkt dan ook met een kleine kern van vast personeel, waaraan in de winter seizoenarbeiders worden toegevoegd. Het bos heeft zo een enigszins regulerende invloed op
de arbeidsmarkt in sommige streken. De beperkte bosoppervlakte van ons land en de
betrekkelijk geringe arbeidsintensiviteit zijn oorzaken, dat dit verschijnsel niet duidelijker uitkomt. Uitbreiding van het bos zou in dit opzicht gunstig kunnen werken. De
griendcultuur, waar ook het grootste deel der werkzaamheden gedurende de winter
wordt uitgevoerd, sluit zich geheel hierbij aan.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn 6300 personen rechtstreeks
in de bosbouw hier te lande werkzaam. Een veelvoud van dit aantal geniet zijdelings
inkomsten uit de bosbouw, b.v. door houthandel, houtverwerkende industrie en
ambacht, pension- en hotelbedrijf c.a, zaadhandel, boomkwekerij, toezicht op de
jacht, loonploegbedrijf, handel in bijproducten van het bos enz.
Behalve deze rechtstreekse invloed op de arbeidsmarkt heeft het bos betekenis als
een uitstekende gelegenheid tot tewerkstelling van werklozen. De bosbouw, in zijn
geheel beschouwd, eist weliswaar betrekkelijk weinig arbeid, doch bepaalde werkzaamheden — met name de aan bosaanleg voorafgaande grondbewerking — zijn arbeidsintensief en lenen zich goed voor uitvoering door handarbeid in groepsverband, ook
met ongeschoolde arbeiders. Een ander voordeel is, dat voor boswerk slechts weinig
uitgaven nodig zijn voor bijkomende kosten en materialen, in het algemeen. minder
dan voor andere werken van cultuurtechnische aard. Dit geldt zowel voor bebossing
van woeste grond en voor herbebossing, als voor verbetering van bestaande bossen
van onvoldoende kwaliteit en voor andere werkzaamheden.
In de vorige eeuw was bosaanleg dan ook reeds een gezocht werkverruimingsobject in tijden van werkloosheid en economische depressie en deze toestand is tot
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heden blijven bestaan. Vooral tussen 1929 en 1940 heeft de overheid op grote schaal
van dergelijke objecten gebruik gemaakt. Zo bedroeg tussen 1932 en 1937 alleen reeds

het aantal bij het Staatsbosbeheer tewerkgestelde werklozen gemiddeld 2500; het

hoogste aantal (4750) werd omstreeks December 1935 bereikt. In het bijzonder dienen

te worden genoemd de aldus op speciaal daartoe aangekochte grond tot stand ge-

komen Staatsbossen in de provincie Drente, die thans en voor de toekomst een blijvende verruiming van de werkgelegenheid in deze provincie bieden.
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DE ECONOMISCHE BETEKENIS

VAN DE HOUTOPSTANDEN BUITEN HET BOS
3.1. DE BETEKENIS VOOR DE HOUTPRODUCTIE

Hoewel de houtopstanden buiten het bos veelal niet in de eerste plaats worden
aangelegd en in stand gehouden ter wille van de houtproductie, leveren zij toch een
belangrijke bijdrage tot de houtvoorziening van ons land. Dit betreft vrijwel uitsluitend loofhout. De in tabel 8 gegeven cijfers tonen duidelijk aan, hoezeer bij deze
groep houtopstanden de loofbomen overheersen, in tegenstelling tot de bosopstanden
waar het naaldhout de belangrijkste plaats inneemt.
Van deze loofhoutsoorten worden de iep en enkele boomsoorten als linde, paardenkastanje, walnoot, esdoorn en acacia, die door minder talrijk voorkomende of
door lagere gebruikswaarde een beperktere economische betekenis hebben, nagenoeg
uitsluitend buiten het bos gevonden in beplantingen langs wegen, dijken en kavelgrenzen, op erven, in parken enz. Ook de wilg, hetzij in opgaande vorm als schietwilg,
hetzij als knotboom, wordt slechts zelden in bosverband aangetroffen. Populieren
komen zowel in bosopstanden als daarbuiten voor. Uit de gegevens van de Nederlandse bosstatistiek kan men afleiden, dat omstreeks 75% van alle populieren buiten
bosverband groeit. Voor inlandse eiken geldt hetzelfde, doch hier is het aandeel der
bomen buiten bosverband kleiner dan bij de populieren. Hoewel het niet mogelijk is,
de binnenlandse houtproductie met enige zekerheid te verdelen over de bossen en de
houtopstanden daarbuiten, blijkt uit deze verhoudingen voldoende, dat de opstanden
buiten het bos betekenis hebben voor de voortbrenging van hout.
Populieren kunnen in korte tijd veel en algemeen bruikbaar hout van goede
kwaliteit leveren; zij worden in de overgrote meerderheid der gevallen ter wille van
de financiële baten geteeld. Overigens hebben deze bomen, evenals b.v. eiken en
wilgen, voor hun eigenaren vaak betekenis als een veilige geldbelegging, een soort
spaarpot, waaruit in tijden van nood kan worden geput. Het tijdstip der vellin g wordt
dan niet zozeer bepaald door de rentabiliteit, als wel door behoefte aan liquide middelen. Dit uiteraard behoudens door de overheid gestelde beperkingen ten aanzien
van het vellen en rooien van bomen.
Bij vele andere boomsoorten hebben deze zuiver economische overwegingen een
geringere betekenis en vervullen de houtopstanden, die zij vormen, andere functies
dan houtproductie.
Bij de beoordeling van de rentabiliteit der houtopstanden buiten het bos zijn verschillende factoren werkzaam, die in mindere mate optreden bij bosopstanden. Zo
zal de te berekenen rente voor het gebruik van de grond vaak gering zijn, daar vele
bomen staan op plaatsen, die voor een andere cultuur niet of minder geschikt zijn.
Als voorbeelden zijn te noemen de bermen van wegen, die weliswaar een zekere
opbrengst aan hooi of gras kunnen leveren, doch in mindere mate en tegen hogere
kosten dan normaal grasland.
}
Voorts zijn de omstandigheden, waaronder de houtopstanden buiten het bos
groeien, geheel anders dan in het bos, hetgeen bijzondere cultuurmaatregelen eist.

De populier levert van alle boomsoorten in ons land de hoogste productie.
Uitbreiding van de populierenteelt, zowel in als buiten bosverband, biedt talrijke voordelen.
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Juist door deze afwijkende omstandigheden wordt een vergelijking moeilijk. Het
hiervoor reeds genoemde L.E.L-rapport toont echter aan, dat de kostprijs per m?
populierenhout, geteeld buiten het bos, nog enkele guldens lager ligt dan voor hout
uit bosopstanden.
3.2. DE OVERIGE ECONOMISCHE BETEKENIS

In hoofdstuk II zijn verschillende nuttigheidsfactoren behandeld, die bijdragen tot
de economische betekenis van onze bossen. Ten dele gelden deze ook voor de houtopstanden buiten het bos.
Verscheidene boomsoorten leveren zaden of vruchten, die gebruikt kunnen worden.
Grote hoeveelheden eikels en beukenootjes, die bestemd zijn voor veevoer of voor
zaaigoed in boomkwekerijen, zijn afkomstig van wegbeplantingen, waar zij gemakkelijker kunnen worden geraapt dan in het bos. Voorts hebben walnoten betekenis als
voedingsmiddel, al is de inlandse productie gering in vergelijking met de ingevoerde
hoeveelheid.
Het gebruik van vruchtbomen voor wegbeplantingen, zoals men dat in het buitenland vaak aantreft, is in Nederland nooit algemeen geworden. De teelt van goed
fruit vereist intensieve cultuurmaatregelen, in het bijzonder ten aanzien van de
ziektenbestrijding. De uitgaven hiervoor en ook de oogstkosten zijn lager, wanneer
de bomen op een beperkte oppervlakte zijn geconcentreerd, terwijl langs de wegen
bovendien vruchten verloren zouden kunnen gaan door diefstal en baldadigheid.
Voor het vreemdelingenverkeer hebben de meeste houtopstanden buiten het bos
weinig directe betekenis; zij dragen er echter vrijwel steeds toe bij, bepaalde landschappen aantrekkelijker te maken. Dit geldt in het bijzonder voor wegbeplantingen,
houtwallen rondom bouw- en weilanden en voor de oude beplantingen op boerenerven. Als zodanig hebben zij zeker invloed op het recreatief bezoek aan deze streken.
Hetgeen in hoofdstuk II is gezegd over de invloed, die bossen hebben op het klimaat, geldt voor een groot deel eveneens voor de houtopstanden buiten het bos.
Vooral de beschutting tegen wind en het verminderen van verdamping uit de grond
zijn van belang. Het probleem der stuivende akkers in bepaalde streken is mede in
betekenis toegenomen door ondoordacht opruimen van houtgewas rondom bouwland. Weliswaar geven bossen van enige uitgestrektheid de meeste beschutting, doch
hun practische betekenis als zodanig is in ons land beperkt. De windremmende
werking van smalle beplantingen kan echter voldoende zijn om verstuiving tegen te
gaan, aangezien het effect in hoofdzaak wordt bepaald door de hoogte en de dichtheid
der beplanting. Bij Amerikaanse proeven met een kunstmatige barriere is gebleken,
dat op 60 cm boven de grond de invloed merkbaar was tot 50 x de hoogte van het
windscherm aan delijzijde en tot 10 x deze hoogte aan de loefzijde. Op een afstand
van 3-5 maal de hoogte was de windsnelheid slechts 30% van die in het open veld
(KITTREDGE, 1948). Zwitserse en Deense onderzoekers kwamen voorts tot de conclusie, dat een strook grond naast een middelmatig dichte windsingel een duidelijk
merkbare beschutting geniet over een breedte, die 20 x zo groot is als de hoogte
van de singel (VAN DER LINDE, 1950).
De invloed van beplantingen op de windkracht is grotendeels onderzocht door
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buitenlandse onderzoekers, maar omtrent de overige invloeden op het microklimaat
zijn gegevens van Nederlandse oorsprong beschikbaar (VAN DER LINDE, 1950). Deze
verschaffen weliswaar nog geen volledig inzicht — hetgeen voor een zo ingewikkeld

onderwerp, dat pas sedert een tiental jaren vanwege het Itbon in ons land wordt
bestudeerd, niet verwonderlijk is — doch het volgende kan toch worden vastgesteld.

De invloed van windsingels op het klimaatis in sterke mate afhankelijk van de
weersomstandigheden, waar vooral straling, windkracht en windrichting op de

voorgrond treden, en voorts van het uur van de dag. De windremmende werking
heeft tot gevolg, dat in het beschutte gebied de luchtbeweging min of meer stagneert.
Bij helder weeris als gevolg daarvan de temperatuur in dit gebied van zonsopgang tot
plm. 2 à 3 uur na de middag hoger dan in het vrije veld; daarna is zij lager. Bij wisselende bewolking duurt de periode met hogere temperatuur totlaat in de namiddag.
Voor de groei der gewassen in het beschutte gebied kan dit als gunstig worden beschouwd. De omstandigheid echter, dat de temperatuur aldaar gedurende de late
namiddag, de avond en de nacht lager is dan in het vrije veld, biedt een verhoogde
kans op nachtvorsten. De genoemde temperatuurverschillen treden echter niet of

vrijwel niet op bij windstil weer, bij krachtige wind en bij zeer dichte bewolking.
Verder wordt de temperatuur in de nabijheid der singels beinvloed door de schaduwvorming, die een lagere temperatuur ten gevolge heeft in de niet voor de zonnestraling bereikbare terreinstrook, en door de reflectie van warmtestralen, die onder
bepaalde weersomstandigheden plaatselijk aanleiding kan geven tot verbrandingsverschijnselen. De verdamping in het beschermde gebied is vooral afhankelijk van

de windsnelheid. In den regel is zij daar derhalve geringer dan in het vrije veld, hetgeen
vooral in perioden van droogte een voordeel is voor de groei der gewassen, doch
tijdens de oogst het drogen van granen kan vertragen.
Behalve de reeds genoemde bieden de verschillende vormen van houtopstanden
buiten het bos nog een aantal voor- en nadelen. De belangrijkste daarvan zijn (VAN
DER LINDE, 1949):
In de nabijheid van houtopstanden vertonen granen een versterkte neiging tot
legeren. Bomen en struiken onttrekken enig voedsel en water aan belendend bouwen grasland, als zij niet door een sloot daarvan zijn gescheiden. Sommige houtopstanden zijn onkruidhaarden, in het bijzonder weinig dichte opstanden, waarvan de
grond geregeld wordt schoongehouden. De meeste oude singelbeplantingen en hak-

houtwallen hebben echter een specifieke eigen vegetatie, waarvan de onderscheidene
soorten niet als onkruid kunnen optreden.
Verschillende diersoorten, in het bijzonder vogels en insecten, vinden in de houtopstanden een onderkomen. Dit kan nadelig zijn, zoals b.v. in het geval, dat mussen
en spreeuwen de bomen of struiken gebruiken als aanvliegplaats om zich van daar
uit te voeden met rijpend koren. Erzijn echter ook vele nuttige vogels en roofinsecten,
die schadelijke insecten opruimen, juist daar te vinden. Ook kunnen bepaalde boomsoorten plantenziekten herbergen, die voor de landbouw schadelijk zijn. Zo is b.v.
het gebruik van berberis onverantwoord in verband met graanroest.
Wegbeplantingen geven een duidelijke markering van de weg bij mist en duisternis
en bevorderen aldus de verkeersveiligheid, in het bijzonder waar wegen grenzen aan
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kanalen, rivieren enz. Zij verminderen daarentegen de gelegenheid tot uitwijken voor
het snelverkeer en het afgevallen blad kan in de herfst het slipgevaar verhogen. De
bomen beschermen de weggebruiker tegen fel zonlicht en wind, al geven zware boombeplantingen soms hinderlijke lichtplekken op de rijbaan.
Een te dichte wegbeplanting kan het uitzicht van de voertuigbestuurder belemmeren, in bochten en bij wegkruisingen. Gunstig zijn echter de beplantingen op de
berm tussen twee rijbanen, die verblindende verlichting van tegenliggers opvangen.
Ook in tijd van oorlog zijn wegbeplantingen van betekenis, daar zij het verkeer
maskeren tegen waarneming uit de lucht (WEGBEPLANTING, 1939). Bijna alle houtopstanden buiten het bos dragen bij tot verfraaiing van het landschap en bevorderen
de nationale houtproductie, in het bijzonder die van loofhout.
De Commissie is zich bewust, dat de waarde der houtopstanden buiten het bos
vele kanten heeft. Zij is echter van mening, dat verscheidene nadelen grotendeels
kunnen worden ondervangen, indien de beplantingen op oordeelkundige wijze worden
aangebracht.
Gezien hetfeit, dat wegbeplantingen in onsland veelvuldig voorkomen, zou kunnen

worden geconcludeerd, dat de voordelen de nadelen overtreffen. De Commissie is
daarom van oordeel, dat het algemeen belang er mede zal zijn gebaat, indien bestaande
beplantingen doelmatig in stand worden gehouden en langs wegen, die daarvoor in
aanmerking komen, alsnog beplantingen worden aangebracht.
Ten aanzien van de singelbeplantingen rondom en tussen bouw- en weiland is
zij van oordeel, dat het niet verantwoord is, deze zonder zorgvuldig onderzoek te
verwijderen, zeker niet in die streken, waar winderosie optreedt. Plaatselijk kan het
zelfs gewenst zijn, wederom windsingels aan te planten; daarmede wordt in sommige
streken reeds een aanvang gemaakt. Voortgezet onderzoek is echter een vereiste om
een nader inzicht te verkrijgen in de orde van grootte der onderscheiden factoren.

IV.

DE NIET- OF SLECHTS INDIRECT ECONOMISCHE BETEKENIS
VAN BOSSEN EN HOUTOPSTANDEN BUITEN HET BOS

4.1. DE BETEKENIS VOOR DE NATUURBESCHERMING

Geheel natuurlijke bossen komen in ons land niet meervoor; alle naaldhoutopstanden zijn door de mens tot stand gebracht en de weinige loofhoutbossen, waarvoor dit niet geldt, zijn toch door menselijk ingrijpen dusdanig beïnvloed, dat van
natuurbos geen sprake meer is. Desondanks heersen in onze bossen omstandigheden
en toestanden, die de natuur somtijds dicht benaderen, zodat daar in vele gevallen de
natuurlijke biologie van bosflora en bosfauna of van gedeelten daarvan, valt te zien en
te bestuderen.
Dit leven in de bossen heeft een zekere ethische waarde voor ons. Hieronder moet
worden verstaan, de op zichzelf staande betekenis, die men hecht aan een zich blijven
ontwikkelen van een planten- en dierenleven in min of meer natuurlijke staat, zoals
die voorallerlei planten en dieren uitsluitend in het bos mogelijk is. De erkenning van
deze ethische gronden en het daardoor toekennen van een zekere ethische waarde
aan het leven in de bossen berust uiteraard alleen op gevoel, doch is nauw verbonden
met wetenschap, recreatie en aesthetica.
Daarnaast echter hebben de bosflora en -fauna betekenis voor de natuurwetenschappen. Voor de verwerving van kennis omtrent de natuurwetten zijn geheel of
zoveel mogelijk natuurlijke milieu’s en levensgemeenschappen onmisbaar, vooral voor
de studie van het natuurlijke evenwicht, welks verstoring dagelijks nieuwe problemen
opwerpt. Het is dan ook noodzakelijk, dat bepaalde levensgemeenschappen, welker
ongestoord bestaan wordt bedreigd, in stand worden gehouden. De kennis, die ons
over deze onderwerpen ter beschikking staat, is echter nog beperkt, zodat het onmogelijk is, te preciseren, welke milieu’s de meeste waarde hebben. Het studieterrein
van de toekomst kan geheel anders zijn dan thans, zodat een ruime veiligheidsmarge
noodzakelijk is. Dit geldt zowel bij de keuze der te beschermen objecten als bij het
vaststellen van hun omvang.
Om slechts een enkel voorbeeld te noemen van de wijze, waarop het natuurlijke
milieu bij het bepalen van de te treffen cultuurmaatregelen tot richtsnoer kan dienen,
zij hier gewezen op het sedert 1900 in Europa algemeen geworden inzicht, dat een te
eenzijdig samengestelde bosopstand een nadelige invloed heeft op de grond, waardoor
het productievermogen afneemt. Daarom streeft men sedert dien ernaar, verscheidene
houtsoorten te mengen, teneinde een rijker milieu te scheppen, dat het natuurlijke
bos dichter benadert.
4.2. DE BETEKENIS VOOR DE RECREATIE
De natuurlijke indruk, die onze bossen maken, is de oorzaak ervan, dat velen de

begrippen „natuur” en „bos” als vrijwel identiek beschouwen. De natuur verschaft
de mens gemeenlijk afleiding en ontspanning; vooral het bos vervult in dezen een
belangrijke taak. Het biedt namelijk voordelen, die andere recreatietypen missen.
Ten eerste is het bos in staat een groot aantal mensen op te nemen, zonder dat deze
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elkander storen. Dit geeft een indruk van eenzaamheid en rust, die bijvoorbeeld het
strand of een heideterrein niet teweegbrengen. Ten tweede is het klimaat van het bos
meestal van aangename aard; bij grote hitte is het daar koel, bij felle koude zachter en

bij wind of storm vindt men er beschutting. Vooral dit laatste heeft betekenis in de
kuststreek, waar men weliswaar in de eerste plaats komt voor het strandleven, doch
bij ongunstig weer de bossen zoekt. Voorts waardeert de vacantieganger op dagen met

veel zon het gedempte licht in bossen.
Een derde punt is, dat het bos, jonge opstanden uitgezonderd, gelegenheid biedt
tot actieve recreatie zonder dat de productiviteit daaronder behoeft te lijden. Andere
vormen van bodemcultuur kennen dit verschijnsel niet; een korenveld kan men bijvoorbeeld uitsluitend bekijken (passieve recreatie) maar niet betreden.
Het is dan ook zeer goed te verklaren, dat velen de bosrijke streken bij voorkeur
als ontspanningsterrein keizen. Het feit, dat in het halfvoltooide en nog jonge Amsterdamse bos bij gunstige omstandigheden een aantal van 60 000 bezoekers per dag geen
uitzondering is (Mededeling van de Dienst der Publieke Werken van de gemeente
Amsterdam) toont overduidelijk aan, hoezeer men dit recreatieoord op prijs stelt.

De economische voordelen, die dit recreatief bezoek aan bosrijke streken medebrengt, zijn reeds behandeld in hoofdstuk II.
4.3. DE BETEKENIS VOOR DE JACHT

Naast een zekere economische betekenis heeft de jacht een recreatieve waarde.
Zij wordt in ons land door personen uit alle bevolkingsgroepen beoefend en het aantal
jachtaktehouders in ons land bedraagt thans niet minder dan 20 000 tegen plm.

10 000 vóór 1940.
In de meeste gevallen kunnen bosbouw en jacht zeer goed samengaan, doch er
dient een voorbehoud te worden gemaakt voor die jachtvelden, waar het wild zo
talrijk is, dat land-, tuin- en bosbouw ter plaatse en in de omgeving ervan te lijden
hebben. Bij de intensieve cultuur, die in ons land wordt toegepast, is wildschade
onduldbaar. Een goede wettelijke regeling kan haar echter ongetwijfeld beperken tot
een aanvaardbaar minimum.
De meeste jachtdieren verblijven gaarne in bossen en bosrijke streken, waar zij
voedsel, dekking en rust vinden. Van nature vormt bovendien het wild een onverbrekelijk deel van de bos-levensgemeenschap en als zodanig wordt het niet alleen door
de jager, maar ook door het grote publiek ten zeerste gewaardeerd.
Gezien deze band tussen wild en bos, is de Commissie van oordeel, dat het Nederlandse bos voor de beoefening van de jacht onmisbaar is.
4.4. DE BETEKENIS VOOR DE LANDSCHAPSVERZORGING

Onder landschapsverzorging wordt verstaan een complex van maatregelen, dat
ten doel heeft het ontwikkelen van een bevredigend cultuurlandschap. Deze maatregelen zijn deels van indirecte aard, zoals het weren van niet-agrarische bebouwing,
het tegengaan van lintbebouwing e.d. Voor een belangrijk deel echter hebben de maatregelen een meer direct werkend karakter. Op dit laatste gebied valt tegenwoordig
veel werk te verrichten in verband met de rationalisatie van het grondgebruik, die
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het noodzakelijk maakt op vaak drastische wijze tot herziening van het agrarische
landschap over te gaan.
De oudere cultuurlandschappen zijn in de loop der eeuwen door hun bewoners
gevormd in harmonie met de eisen van het agrarische bedrijf. Zij waren als zodanig
doelmatig en in onze ogen tevens aesthetisch verantwoord. Deze doelmatigheid
is
en wordt achterhaald door de zich van tijd tot tijd versnellende ontwikkeling in
de
behoeften, door de wetenschap en door de techniek, die telkens andere eisen stellen.
Het landschap dient thans o.a. aan de volgende belan grijke technische en aesthetische eisen te voldoen:
PS aS ie Nn es

doelmatige verkaveling;
voldoende waterbeheersing;
op het huidige agrarische verkeer berekende wegen;
bescherming van de grond;
beplantingen voor houtproductie;
erfbeplantingen voor bescherming van woningen en bedrijfsgebouwen;
een algemene ruimtekundigeindeling in een passende schaal met gebruikmaking
van aesthetisch bevredigende elementen.
De ontwikkeling van het landschap met in achtneming van deze eisen raakt de
belangen van velen. Daarom en omdat het hier bijna steeds gaat om grote gebieden,
dient het ontwerpen en leiden te geschieden doorter zake deskundigen. Daarnaast
is
het uiteraard noodzakelijk, dat de betrokken grondeigenaren en -gebruiker
s het
belang beseffen van een doelmatige en aesthetisch verantwoorde opbouw van
het
De houtopstanden buiten het bos b.v. wegbeplantingen dragen in belangrijke
mate bij
in de voorziening met loofhout en zijn tevens van belang voor de landschaps
verzorging
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landschap en daaraan willen medewerken. Aan de voorlichting op dit gebied kan nog
het nodige worden gedaan. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de agrarische organisaties, waterschappen, gemeenten en andere openbare lichamen om de
ontwikkeling in goede banen te leiden.
In het bijzonder komen voor landschapsverzorging in aanmerking:
a. geheel nieuwe gebieden, met name IJsselmeerpolders;
b. terreinen, die op korte termijn ingrijpend worden veranderd, met name ruil- en
herverkavelingsgebieden en grote ontginningen;
c. landstreken, waar — door welke omstandigheden ook —een heropbouw noodzakelijk is geworden.
Bij de ontwikkeling, respectievelijk opbouw van een doelmatig landschap als
hierboven is bedoeld, vormen vooral in ons land de beplantingen met bomen en
struikhout langs wegen, kavelgrenzen, op erven enz. een belangrijke factor, doch de
landschapsverzorging bepaalt zich geenszinstot de beplantingen alleen; de opbouw en
structuur van het net van wegen en waterlopen, de indeling der kavels en soortgelijke
elementen en de aanwezigheid van bossen zijn evenzeer van betekenis,
De eisen, waaraan de beplantingen dienen te voldoen ten behoeve van de landschapsverzorging, zijn de volgende:

1. De keuze der bomen en struiken dient vooral te worden bepaald door grond,
klimaat, groeimogelijkheden, productievermogen en groeivorm.
2. De plaats der beplantingen dient zodanig te worden gekozen, dat mogelijke bezwaren voor land- en tuinbouw tot een minimum beperkt blijven en het nut der
beplantingen voorland- en tuinbouw zo groot mogelijk zij. Een consequentie van
deze eis is, dat de beplantingen meer dan voorheen worden geconcentreerd langs
wegen, op overhoeken e.d.
4.5. DE BETEKENIS VOOR DE LANDSVERDEDIGING

In tijd van oorlog vervullen bossen en houtopstanden buiten het bos verschillende
functies. In hoofdstuk Il is reeds gewag gemaakt van de voorziening in de behoefte
aan hout in oorlogstijd. De aanwezigheid van bossen en houtopstanden biedt dan
een mogelijkheid om hout te betrekken, terwijl deze hoeveelheid in mindering kan
worden gebracht op eventuele aanvoer van overzee. Dit geeft bovendien besparing op
de juist dan zo noodzakelijke scheepsruimte, convooivaartuigen en vliegtuigen.
Daarnaast hebben bossen echter nog een belangrijke functie, waar gevechtshandelingen plaats hebben. Zij zijn bij uitstek geschikt voor het aanleggen van opslagplaatsen van allerlei aard, alsmede voor het concentreren van voertuigen, materiaal
en manschappen, doordat zij de waarneming uit de lucht en uit de omgeving belemmeren. Voorts bieden zij een hinderlijk obstakel voor tanks en andere soorten voertuigen, die niet aan wegen gebonden zijn.
Ook is de aanwezigheid van wegbeplantingen van grote betekenis voor het maskeren van het verkeer over de wegen, waarbij hoog opgaande bomen vooral bescherming bieden tegen waarneming uit de lucht en struiken, singelbeplantingen e.d. meer
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tegen waarneming van de grondaf. Ook het feit, dat de beplantingen schaduwen op
de weg vormen, draagt ertoe bij, het verkeer minder zichtbaar te maken voor de
vijand.
Slechts in het voorterrein van vaste stellingen werken beplantingen ongunstig,
doordat zij aldaar het vrije uitzicht en schootsveld belemmeren.
Gemeenlijk wordt deze militaire betekenis der bossen en andere houtopstanden
over het hoofd gezien, doch wel degelijk hebben zij in tijd van oorlog een functie, die
door geen andere begroeiing, noch door bebouwing kan worden geëvenaard.

V.

FACTOREN, DIE KUNNEN LEIDEN TOT VERMINDERING VAN

DE OPPERVLAKTE BOS EN VAN DE HOUTOPSTANDEN BUITEN HET
BOS OF TOT VERLAGING VAN HUN PRODUCTIE
5.1. BESTEMMING VAN BOSGROND VOOR ANDERE DOELEINDEN

5.1.1. Bestemming van bosgrond voor burgerlijk gebruik

Volgens een schatting van de Rijksdienst voor het Nationale Plan wordt jaarlijks
omstreeks 2400 ha grond in gebruik genomen voor volkshuisvesting, industrievestiging, aanleg van verkeerswegen enz. (OUDENAARDEN, 1948).
Van landbouwzijde tracht men enerzijds de totale onttrekking zo klein mogelijk
te houden en wenst men anderzijds, dat het onvermijdelijke verlies zoveel mogelijk de
gronden van slechte kwaliteit zal treffen.
Volgens verkregen inlichtingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek werden
in de periode 1 Mei 1945-1 Januari 1950 11 225 ha grond (d.i. + 2490 ha per jaar)
voor het z.g. burgerlijk bodemgebruik in beslag genomen. Hiervan was
9348 ha (83,4 %) land- en tuinbouwgrond,
503 ha (4,4 %) bosgrond,
1374 ha (12,2 %) heide, woeste grond e.d.

Aangezien in ons land de bosbouw juist veelal is teruggedrongen naar de slechtere
gronden, zouden de bemoeiingen van land- en tuinbouwzijde de tendenz kunnen veroorzaken, het verlies aan grond in de bosbouwsector te vergroten. Uit bovenstaande

cijfers blijkt echter, dat slechts ruim 4% van de voor burgerlijk gebruik bestemde
gronden bosgrond waren.
Bij de onttrekking van gronden aan het bosareaal voor niet-agrarische doeleinden
vormt de uitbreiding van steden en dorpen verreweg het belangrijkste element. Men
denke in dit verband niet alleen aan de bouw van woningen, maar ook aan die van
fabrieken, openbare en bijzondere gebouwen en alles wat verder in een stad of dorp
aan voorzieningen nodig is. In den regel zal het bos in zulke gevallen geheel moeten
verdwijnen.
Dit is niet altijd het geval bij het bouwen van villa’s en zomerhuisjes, die men terwille van de aangename omgeving gaarne in bosgebieden bouwt. Doch de vele bomen,
die men hierbij spaart, gaan toch vrijwel geheel verloren voor verschillende van de
doeleinden, die de bosbouw dient.
Voor wegen, kanalen, spoorwegen, vliegvelden e.d. wordt eveneens grond aan
ons bosareaal onttrokken, doch deze hoeveelheid is — met name wat de wegen,

kanalen e.d. betreft — gering. Voor de waterwegen is dit onder meer hieraan toe te
schrijven, dat deze in de omgeving der toch meestal hoge bosgronden weinig worden
aangelegd. Vliegvelden en militaire oefenterreinen hebben in dit opzicht meer betekenis. Voor de eerste moet het bos verdwijnen; voor de tweedeniet altijd, doch daar
is wel de onttrekking aan diverse doeleinden van de bosbouw een onvermijdelijk gevolg.
De overheid heeft reeds jaren geleden de noodzaak ervan ingezien, dat de uitbreiding van steden en dorpen en later ook de uitvoering van projecten voor kanalen,
wegen enz. niet zonder voorafgaand plan, opgemaakt in het kader van de algemene
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coördinatie van het grondgebruik, tot stand mochten komen. Eerst alleen door
middel van uitbreidingsplannen, later ook door het ontwerpen van streekplannen en
op de duur wellicht met één of meer nationale plannen wordt getracht of zal worden
getracht deze zaak in goede banen te leiden. De belangen van bosbouw en houtteelt
mogen daarbij nooit uit het oog worden verloren.
5.1.2. De onttrekking van grond aan de bosbouw ten behoeve van land- en tuinbouw
In verband met de grote bevolkingsdruk ten plattelande en de algemeen erkende
noodzaak om de agrarische productie op zo hoog mogelijk peil te brengen, is er een
streven om bosgrond om te zetten in landbouwgrond. Behalve dat individuele boeren
in deze richting werkzaam zijn, gebeurt die omzetting ook wel in grotere projecten.
Dit verschuivingsproces in het grondgebruik van de bosbouw naar de landbouw is
reeds sedert eeuwen aan de gang; de overgebleven bosgrond is als gevolg daarvan
veelal van zo slechte kwaliteit, dat een rendabel landbouwbedrijf daarop niet meer
valt uit te oefenen. Uit nationaal-economisch oogpunt moet het ongewenst worden
geacht, het areaal van submarginale landbouwgronden uit te breiden.
Op de betere gronden komen echter toch nog wel bossen voor, in hoofdzaak
loofhoutbossen op landgoederen, populierenbossen, eikenhakhoutbossen en grienden.
De bossen en de houtopstanden buiten het bos op landgoederen leveren zowel kwalitatief als kwantitatief een belangrijk aandeel in de loofhoutvoorziening, evenals de
populierenbossen. Vooral in oorlogstijd springt deze betekenis naar voren. Bovendien
zijn zij belangrijk voor de recreatie en het landschapsschoon. De grienden zijn in
hoofdzaak gelegen op zware kleigronden, die ten gevolge van hun gebrekkige
Jong grovedennenbos vervangt de oude opstand, die is geveld
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afwatering en onvoldoende ontsluiting tot nu toe niet voor een andere cultuur in
gebruik zijn genomen.
:
Behalve de uitbreiding van de landbouw heeft ook de intensivering daarvan
verlies aan houtopstanden ten gevolge gehad en wel in het bijzonder ten aanzien van
singelbeplantingen, houtwallen en verspreide boomgroepen. Gedurende een lange
reeks van jaren hebben de grondgebruikers, o.a. op advies van de landbouwvoorlichtingsdienst, houtwallen en bomen langs wegen en grenzen gerooid.
In zekere zin heeft de subsidiëring door de overheid van ontginningen en grondverbeteringen deze verdwijning van bossen en houtopstanden buiten het bos in de
hand gewerkt, althans een bestaande tendenz versterkt. Een gewijzigd inzicht in de
betekenis van houtopstanden voor erosiebestrijding, landschapsschoon en houtproductie komt geleidelijk tot uiting.
Het is, ondanks de behoefte aan landbouwgrond, ongewenst het weinige bos, dat
nog op de betere gronden aanwezig is, om te zetten tot bouwland of grasland, daar dan
in het bijzonder de productie van loofhout, o.a. eik, beuk en populier, aanzienlijk
zou worden benadeeld. Deze boomsoorten zijn namelijk niet geschikt om te worden
geteeld op slechte grond, terwijl hun hout in vredestijd, maar nog meer in tijd van
oorlog, van essentieel belang is voor de gemeenschap.
5.2. AFNEMENDE BEHOEFTE AAN BEPAALDE BOSPRODUCTEN

Enkele bosproducten hebben nog slechts historische betekenis of worden steeds
minder gevraagd, zodat zij niet langer lonend kunnen worden afgezet. Daarmede
hebben ook de bossen, waar zij worden voortgebracht, aan betekenis ingeboet.
5.2.1. Eikenhakhout

Het sprekendste voorbeeld leveren de eikenhakhoutbossen, waarvan de belangrijkste producten looibast en brandhout zijn. Eikenbast, die vroeger algemeen werd
gebruikt in leerlooierijen, is geleidelijk verdrongen door buitenlandse plantaardige
stoffen en chemische producten en wordt thans haast niet meer toegepast. Het van
zijn bast ontdane, dunne eikenhout, het talhout, deed dienst als brandhout in bakkerijen en visrokerijen. Met hout gestookte bakkersovens zijn thans vrijwel uit de tijd
en het hout is hier verdrongen door electriciteit, gas en steenkool.
Deze verminderde afzetmogelijkheid heeft reeds sedert geruime tijd er toe geleid,
dat het onderhoudswerk in hakhoutbossen geheel of grotendeels achterwege bleef.
Dit heeft een achteruitgang van de productiecapaciteit tengevolge gehad, waaraan
ook het optreden van een ziekte, de eikenmeeldauw, die in 1909 in ons land werd
ontdekt, heeft medegewerkt.
Geleidelijk is het hakhoutareaal terecht ingekrompen, ten dele door de grond te
bestemmen voor landbouwdoeleinden, ten dele door het hakhout te hervormen tot
opgaand bos. Desondanks bestaat thans nog 38 000 ha of rond 15% van de totale
bosoppervlakte uit deze nagenoeg onrendabele en onproductieve opstanden. De
meeste hakhoutbossen zijn in het verleden, toen de prijzen voor looibast en talhout
goed waren, aangelegd op redelijk goede grond, hetgeen eveneens de neiging der
grondgebruikers om deze tot bouw- en grasland te maken bevordert.
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5.2.2. Griendcultuur

In zeker opzicht vertoont de griendcultuur gelijksoortige verschijnselen als de
teelt van eikenhakhout, maar ook verscheidene andere factoren hebben bijgedragen
tot de achteruitgang van de oppervlakte griend.
Onder grienden verstaat men hakhout van wilgensoorten. De cultuur wordt in
ons land uitgeoefend in vier verschillende vormen, die onderling nogal uiteenlopen.
In de eerste plaats bestaat er verschil in de ligging van de griend. Deze kan buitendijks
zijn onder invloed der getijden, zoals b.v. in de Biesbos en omgeving, dan wel binnendijks, zoals langs de grote rivieren (Alblasserwaard, Vijfherenlanden, IJsselstreek).
Binnen deze groepen is er een scheiding naar de leeftijd, waarop het gewas wordt
geoogst. Bedraagt deze slechts 1 (soms 2) jaar, dan spreekt men van snijgrienden. Deze
leveren het dunne teenhout. Is de oogstleeftijd 3 of 4 jaar, dan spreekt men van hakgrienden. Hieruit komt zwaarder hout, dat gebruikt wordt voor de hoepelmakerij,
bonenstaken, gereedschapsstelen, gevlochten stoelen en vlechtwerk voor afscheidingen en beschoeiingen. Het vrijkomende dunne afvalhout wordt als rijshout gebruikt bij waterwerken. De vier vormen van griendteelt verschillen bovendien ten
aanzien van de gebruikte wilgensoorten.
De buitendijkse hakgrienden waren van ouds de producenten van grauwe, ongeschilde hoepels, die om grove vaten werden gelegd. Deze zijn echter voor een groot
deel verdrongen door andere verpakkingsmiddelen en daarmee is het afzetgebied
der grauwe hoepels belangrijk ingekrompen. Tegenwoordig moeten de inkomsten
komen uit de verkoop van stelen, bonenstaken en rijshout, benevens wat zwaarder
hout voor waterwerken.

De buitendijkse snijgrienden, die plm. 10% van het buitendijkse griendareaal
beslaan, leverden vroeger in belangrijke mate teen voor bushels (fruitmanden), ander
mandewerk en rietband, waarvan alleen het laatste product zijn betekenis heeft
behouden.
Beziet men de gehele productie der buitendijkse grienden, dan blĳkt, dat het
rijshout als onmisbaar en onvervangbaar materiaal voor waterwerken een relatief
steeds grotere plaats is gaan innemen zonder dat de prijs hiermede gelijke tred heeft
gehouden. De zo ontstane verminderde rentabiliteit heeft tot gevolg gehad, dat
onderhoud der grienden steeds meer werd nagelaten. Vele griendtelers hebben hun
voornaamste activiteit verlegd naar het gebied van aannemerij en handel in materialen
voor waterwerken en zijn aldus minder dan voorheen op de opbrengst der grienden
aangewezen, hetgeen de productie niet ten goede is gekomen. De toestand is bovendien verergerd door een groot gebrek aan deskundige arbeidskrachten. Het hakken
b.v. is winterwerk, dat vooral werd uitgevoerd door de streekbevolking, die des
zomers werkzaam was op waterwerken (b.v. als zinkstukkenvlechters) en die bij het
invallen van het koude en stormachtige seizoen werkloos werd. Het werk in de grienden stond bij hen steeds in een kwade reuk en werd slechts door nood gedwongen
aanvaard. Door betere sociale voorzieningen is deze nood belangrijk afgenomen.
Hoewel tegenwoordig de arbeidsomstandigheden en de lonen der griendhakkers
aanzienlijk verbeterd zijn, is in de bevolkingsgroep, die van ouds dit vak uitoefende,
bij talrijke ouderen en vrijwel alle jongeren een zekere afkeer blijven bestaan. Moge-
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lijkheden om het arbeidstekort te verminderen door b.v. mechanisatie zijn er nauwelijks, daar de griendcultuur zich daartoe vrijwel niet leent.
Bij het binnendijks griendareaal zijn een aantal andere factoren in het spel. De
hier gelegen hakgrienden zijn primair de leveranciers van schilbaar hout, waarvan de
hoepels om botervaten en kleine haringvaatjes het belangrijkste zijn. Ook hier vormt
het rijshout een nevenproduct. Zolang de Nederlandse boter in vaten wordt vervoerd, zullen er wilgenhoepels nodig zijn, terwijl vooral ook het buitenland (Denemarken) dit artikel afneemt. De prijzen zijn echter onregelmatig en goede en slechte
jaren wisselen elkaar voortdurend af. Dit is waarschijnlijk één der redenen, dat de
binnendijkse hakgriendcultuur van ouds is uitgeoefend door niet-landbouwers en in
hoofdzaak een geldbelegging vormde voor grondbezitters buiten het agrarische
bedrijfsleven. Een min of meer vakbekwame opzichter hield voor hen het dagelijks
toezicht en van een werkelijk bedrijf was slechts zelden sprake, zonder dat dit belangrijke, nadelige gevolgen had. Deze toestand is echter omstreeks de eerste wereldoorlog veranderd. Stijgende lonen, wisselende financiële uitkomsten, meer mogelijkheden voor geldbelegging buiten onroerend goed en geringere belangstelling bij een
jongere generatie van eigenaren hebben er toe bijgedragen ook deze teelt in discrediet
te brengen. Dit kwam o.a. tot uiting in verwaarlozing, waardoor de resultaten steeds

slechter werden en een vicieuse cirkel ontstond. De huidige, binnendijkse hakgrienden
zijn dan ook voor een groot deel te oud om nog veel te kunnen presteren. Grond om
nieuwe grienden aan te leggen ontbreekt bij de huidige landhonger en bovendien
tracht de voortgeschreden cultuurtechniek veel percelen, b.v. op komgrond, die
voorheen uitsluitend voor griendcultuur in aanmerking kwamen, voor akker- en
weidebouw geschikt te maken. Tot slot zijn er ook niet-economische motieven in het
spel, daar de gemiddelde landbouwer geen verstand van of belangstelling voor de
hakgriendcultuur heeft. De laatste jaren zijn goed onderhouden en beheerde binnendijkse hakgrienden winstgevend, doch hun aantal is nog slechts klein.
De binnendijkse snijteencultuur is financieel de beste der vier vormen. Zij levert
het teenhout voor huishoudelijk en industrieel mandewerk. Voor deze teen is de
markt zeker niet verzadigd en aan de beste kwaliteiten is zelfs een tekort, dat men door
invoer uit België tracht te dekken. De netto-opbrengst van binnendijkse snijgrienden
ligt thans ongeveer tussen f 400 en f 1500 per ha en per jaar, al naar behandeling,
soortenkeuze en ouderdom.
De hier geschetste factoren hebben er wel het meeste toe bijgedragen, dat het

griendareaal sterk is teruggelopen. Het opmerkelijke feit doet zich echter voor, dat
aldus een tekort dreigt te ontstaan aan het bijproduct rijshout, dat onmisbaar is voor
onze waterwerken. Bovendien is de hakgriendcultuur een typisch Nederlands bedrijf,
zodat in noodgevallen invoer van goed rijshout is uitgesloten. Het hakhout van eik, es,

en els op de betere gronden vormtslechts tot op zekere hoogte een reserve en ook deze
cultuur wordt van steeds kleinere omvang, zowel hier te lande als in het buitenland.
De Commissie meent te kunnen volstaan met het hier geschetste overzicht, daar een
afzonderlijke Commissie ter bestudering van het vraagstuk der griendcultuur het probleem in studie heeft en reeds enkele rapporten heeft uitgebracht en aanbevelingen heeft
gedaan. De Commissie is echter van mening, dat deze zaak de ernstige aandacht verdient.

VL.

FACTOREN, DIE KUNNEN LEIDEN TOT UITBREIDING VAN DE

BOSSEN EN HOUTOPSTANDEN BUITEN HET BOS OF TOT VERHOGING
VAN HUN PRODUCTIE
6.1. UITBREIDING

6.1.1. Algemeen
Ons land is bijna geheel in cultuur gebracht. Toch zijn er nog terreinen, die voor
bebossing of voor beplanting met houtopstanden buiten bosverband in aanmerking
komen, o.m. gedeelten van de nog aanwezige woeste grond, van de nieuwe inpolderingen, de submarginale landbouwgronden en bepaalde stukken grond, die door hun
vorm of ligging geschikter zijn voor het beplanten met bomen dan voor een ander
gebruik, zoals b.v. bermen, overhoeken enz.
De Commissie laat hier buiten beschouwing, op welke wijze de bebossing van deze
gronden dient te worden verwezenlijkt. Zij vestigt echter de aandacht er op, dat in
bepaalde gevallen is gebleken, dat het thans geldende systeem van verplichte herbebossing, resp. herbeplanting, eigenaren ervan kan weerhouden, nieuwe bossen en
beplantingen aan te leggen, daar zij bevreesd zijn, het vrije beschikkingsrecht over
deze houtopstanden en daardoor over de grond te verliezen.
6.1.2. Bebossing van woeste grond
Van tijd tot tijd is ons bosareaal uitgebreid door bebossing van woeste grond. Het
ligt derhalve voor de hand, deze mogelijkheid het eerst aan een beschouwing te onderwerpen.
Omstreeks 1940 was er in ons land aan woeste grond aanwezig (MEsU, 1950):
Heide en ander woestliggend terrein, voorzover niet
begrepen onder de hierna volgende rubrieken ..... 125 000 ha
Duimen enivandverstuivingen: 3, ete. ss
40 000 ha
Méen, moerassen rietland tente ee ee
60 000 ha
MOERAS

Ne

225 000 ha

Daarvan is gedurende de oorlogsjaren slechts weinig ontgonnen wegens gebrek
aan arbeidskrachten en meststoffen, doch sedert de bevrijding is de uitvoering van

dit werk versneld, zodat de oppervlakte woeste grond is verminderd met 15 000 ha.
Daarvan werd 13 000 ha omgezet in bouw- en grasland en 2000 ha in bos (Mesu,

1950).
Men kan derhalve aannemen, dat de oppervlakte woeste grond thans bedraagt:
Heide en ander woestliggend teirein ... .......
Duinenen:zandverstuivineen=..
Veensmoerassen tietland 21...

5... te
oy ye eS

115 000 ha
40 000 ha
55 000 ha

OTA A Sse sod agi le ieeia 210 000 ha

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat in enkele gevallen de benaming woeste
grondnietuitsluit, dat deze gronden enige opbrengst leveren. Zo heeft b.v. het onvergraven hoogveen betekenis voor de turfwinning en wordt van plm. 8000 harietland
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(Mededeling van de Rijkslandbouwconsulent voor Griend en Riet) het gewas geoogst,
waarmede plaatselijk enige — zij het zeer extensieve —cultuurmaatregelen gepaard gaan.
Van de oppervlakte woeste grond dient een deel ongerept in stand te blijven ten
behoeve van de natuurbescherming, de recreatie en als militair oefenterrein.
Een ander deel komt in aanmerking voor ontginning tot landbouwgrond.
Dr Ir Mesu schat deze oppervlakte op 20 000 à 30 000 ha heide en ander woestliggend terrein en 20 000 à 25 000 ha veen, moeras en rietland, waarbij inbegrepen
vergraven en onvergraven hoogveen, in totaal dus een oppervlakte van 40 000 à
50 000 ha (Mesu, 1950).
Een deel van de woeste grond zal dus zeker in aanmerking komen voor bebossing.
De Commissie schat deze oppervlakte op 25 000 à 30 000 ha heide en ander woestliggend terrein, 2000 ha duinen en zandverstuiving en een kleine oppervlakte veen,
moeras en rietland.
6.1.3. Toekomstige inpolderingen
Een deel van de nieuwe, door inpoldering te verkrijgen gronden kan worden
bestemd voor beplanting met houtgewas. Het nog in te polderen gedeelte van het
IJsselmeer beslaat een oppervlakte van plm. 150 800 ha, waarvan in de Oostpolder
51 800 ha, in de Zuidpolder 44 600 ha en in de Westpolder 54 400 ha (pe BLocQ
VAN KUFFELER, 1950). In de Wieringermeerpolder is ongeveer 3% van de oppervlakte bebost en in de Noordoostpolder zal dit omstreeks 415% worden, ongeacht
verbrede bermstroken en soortgelijke terreinen van geringe omvang, die ook met
bomen zijn bezet.
Met renteloos voorschot van het Rijk op heide aangelegd bos van de gemeente Veldhoven
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De Commissie veronderstelt, dat ongeveer eenzelfde deel van de nieuwe polders
zal worden bebost, waardoor ons bosareaal een uitbreiding met 6000 à 7000 ha zal
ondergaan.
Behalve de IJsselmeerpolders komt een deel van onze slikken en schorren voor
inpoldering in aanmerking, b.v. in de Zeeuwse wateren (Brakman, Sloe). De oppervlakte van de aldus aan te winnen grond is afhankelijk van zeer veel factoren en is
derhalve moeilijk te schatten. Men rekent echter met een oppervlakte van plm.
120 000 ha voor de komende 50 à 100 jaar (Mesu, 1950). Het deel daarvan, dat tot
bos zal worden bestemd, zal waarschijnlijk niet zeer groot zijn, doch hetis zeker niet
uitgesloten, dat ook deze inpolderingen terreinen zullen omvatten, die eerder voor de
bosbouw in aanmerking komen dan voor de landbouw. In ieder geval zal hier, evenals
in de IJsselmeerpolders, een ruime gelegenheid zijn voor het aanbrengen van beplantingen langs wegen, dijken, perceelsscheidingen enz.
De inpolderingen in de Waddenzee zijn in deze beschouwing niet mede opgenomen, omdat daarover nog te weinig bekend is.
Meren en plassen, die nog voor droogleggen in aanmerking komen, zijn er haast
niet meer. Deze oppervlakte kan derhalve eveneens worden verwaarloosd.
6.1.4. Bebossing van submarginale landbouwgronden

Op sommige arme zandgronden wordt thans akkerbouw of in enkele gevallen
veeteelt uitgeoefend, hoewel de betrokken gronden daarvoor eigenlijk te slecht zijn.
Deze toestand is vrijwel geheel ontstaan door ontginning van heide na 1900 en vooral
na 1920, toen de woeste grond van goede kwaliteit in ons land voor het grootste deel
reeds in cultuur was gebracht.
De landbouwbedrijven op deze gronden zijn zeer weinig of niet rendabel, doordat
wegens de geringe opbrengstmogelijkheid van de grond de productiekosten te hoog
komen. Van bepaalde zijde wordt gepropageerd, de bedrijven op de submarginale
gronden te steunen door het verstrekken van extra toewijzingen van elders aangekochte voedermiddelen om het houden van meer varkens en pluimvee mogelijk te
maken. Hoewel zulks misschien tijdelijk enige verlichting zou kunnen geven, zou deze
maatregel in feite kunstmatig een zeer conjunctuurgevoelige productie bevorderen,
hetgeen bij eventuele afzetmoeilijkheden direct tot een nieuwe noodtoestand zou
leiden. Economisch gezien zou het daarom wellicht meer verantwoord zijn, de cultuurbestemming van deze submarginale gronden te wijzigen en ze te bebossen.
Over de oppervlakte der submarginale gronden is zeer weinig met zekerheid
bekend. Het zijn voornamelijk hoge zandgronden in de provincies Gelderland,
Noordbrabant en Limburg op plaatsen, waar de grondwaterspiegel meer dan 2 meter
beneden het maaiveld is gelegen en de bouwvoor weinig humus of fijne bestanddelen
bevat.
Voor het uitzoeken van deze gronden is een goede bodemkartering een eerste
vereiste, terwijl ook de overzichtskaart van het grondwaterpeil, die thans onder
auspiciën van T.N.O. wordt vervaardigd een belangrijk hulpmiddel zal zijn. Bij gebruik van deze gegevens behoeft slechts betrekkelijk weinig aanvullend onderzoek te
worden verricht.
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De submarginale landbouwgronden kunnen plaatselijk in oppervlakte toenemen.
Bij de uitvoering van grote ontwateringswerken, die het productievermogen van de
betrokken streek in haar geheel aanzienlijk verhogen, kan somtijds namelijk niet
worden voorkomen, dat een klein deel der hoger gelegen terreinen in vruchtbaarheid
daalt door verlaging van de grondwaterstand. Ook deze stukken zouden eventueel
voor bebossing in aanmerking komen.
6.1.5. Uitbreiding der houtopstanden buiten het bos

Het staat vast, dat de houtproductie, vooral voor wat betreft die van loofhout,
zou kunnen worden bevorderd door uitbreiding te geven aan de houtopstanden buiten
het bos, zoals beplantingen langs wegen, dijken en grenzen, op erven en verloren
hoekjes. Wanneer werkelijk alle zodanige gronden, die daarvoor geschikt zijn, met
inachtneming van de belangen van het landschapsschoon, zouden worden beplant
met bomen, zou dat een grote aanwinst zijn, zowel voor de houtproductie als voor de
bescherming tegen wind enz. Vooral ook in nieuwe polders dient deze aangelegenheid
steeds in het oog te worden gehouden.
Op laaggelegen, rijke gronden zijn vooral populieren, wilg en es geschikte houtsoorten; op andere gronden komen eik, beuk, noot e.d. in aanmerking.
6.1.6. Samenvatting

Het bovenstaande samenvattend komt men tot de in tabel 21 vermelde mogelijke
uitbreiding van het bosareaal voor de komende 50-100 jaar. De nadruk zij erop gelegd, dat dit uitsluitend de bruto aanwinst zou zijn. Het afnemen van de bosoppervlakte, als is omschreven in hoofdstuk V, is hier dus niet in aanmerking genomen.
TABEL 21.

Uitbreidingsmogelijkheden voor de bosoppervlakte

HeDOSsHig Van swoeste SEONG... we vee te ee ie ee

plm. 30 000 ha

ae

38 000 ha

Bebossing in polders JZ SOL ENA OE Ir ER ide
Bebossing van submarginale landbouwgronden. . . .......
BEONE

ede

eee

plm.

8000 ha
p.m.

6.2. VERHOGING VAN DE HOUTPRODUCTIE

Zoals hierboven is gebleken, is uitbreiding van onze bosoppervlakte slechts in
beperkte mate mogelijk. Echter biedt verhoging van de productie in de reeds aanwezige houtopstanden ruime perspectieven. Over het algemeen staat de Nederlandse
bosbouw niet op een dergelijk hoog peil als-de akkerbouw, tuinbouw en veeteelt.
6.2.1. Onderzoek en voorlichting

Productieverhoging zal kunnen worden bevorderd door bosbouwkundig onderzoek en voorlichting.
Het bosbouwkundig onderzoek is door verscheidene instituten in ons land ter
hand genomen. Thans zijn werkzaam het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek
van de Landbouwhogeschool te Wageningen, het Bosbouwproefstation T.N.O.,
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eveneens te Wageningen, het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de
Natuur (Itbon) te Oosterbeek en — voor economische onderwerpen — het Landbouw
Economisch Instituut, terwijl verscheidene andereinstellingen, werkgroepen en particuliere bosbezitters op kleinere schaal onderzoekingen en proefnemingen doen. Het
werk is echter voor intensivering en uitbreiding en vooral voor coördinatie vatbaar,
waarbij in het bijzonder kan worden gedacht aan onderzoek van bepaalde, rechtstreeks uit de practijk voortgekomen problemen.
Het overbrengen van de aldus verzamelde kennis aan de practische bosbouwers
behoort te worden verzorgd door een goed georganiseerde bosbouwvoorlichting.
Vóór de oprichting der Nederlandsche Heidemaatschappij in 1890 was bosbouwvoorlichting hier te lande onbekend. De Heidemaatschappij heeft daarmede een
begin gemaakt en op dat gebied veel nuttig werk verricht. Na de instelling van het
Staatsbosbeheer, tot welks taak krachtens het Koninklijk Besluit van 16 Februari
1929, no 45, o.m. de bosbouwvoorlichting in de meest uitgebreide zin behoort, is
deze dienst ook op dit terrein werkzaam. Bij beide instellingen vormt de voorlichting
een onderdeel van een meeromvattend werkgebied.
Het lijdt geen twijfel, dat bosbouwvoorlichting in ons land onmisbaar is. Veel
onvoldoende beheer van bossen en houtopstanden komt voort uit gebrek aan vakkennis bij de eigenaren en hun personeel (bosbazen, opzichters, voorwerkers e.d),
zowel op het gebied van bosaanleg, als ten aanzien van een doelmatig onderhoud.
In het bijzonder dient de opleiding van vakarbeiders en lager toezichthoudend personeel ter hand te worden genomen, zowel voor wat betreft de genoemde onderwerpen
als voor het toepassen van doelmatiger werktuigen en arbeidsmethoden.
In toenemende mate wordt bij herbebossing gebruik gemaakt van snel groeiende buitenlandse boomsoorten. De Japanse lariks levert op geschikte grond veel en goed hout.
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6.2.2. Maatregelen op technisch gebied ter verhoging der productie
Het aantal problemen, waaraan een voorlichtend orgaan zijn aandacht zou kunnen

wijden, is groot. Slechts enkele aspecten, die van fundamenteel belang zijn, kunnen
hier worden genoemd. Ten aanzien van bosaanleg is dit in de eerste plaats de grondbewerking, die in vele gevallen niet doelmatig en economisch wordt uitgevoerd. Ook
wordt nog vaak te weinig aandacht besteed aan de mogelijkheid om bossen door
middel van zaaien tot stand te brengen, hetgeen in vele gevallen met minder kosten
gepaard gaat. Bij de aanplant van bos gebruikt men vaak ongeschikt, meestal te oud,
plantsoen.
Het gebruik van uit het buitenland afkomstige houtsoorten, als b.v. douglas,
Japanse lariks en Corsicaanse den, die op daartoe geschikte gronden meer hout
produceren dan de eertijds meest aangeplante groveden, is vooral sedert de laatste
wereldoorlog toegenomen, doch is op verscheidene plaatsen nog voor uitbreiding
vatbaar.
De selectie der boomsoorten heeft een toenemende betekenis. Talrijke onderzoekingen worden hierover in het buitenland verricht en in enkele gevallen zijn ook
in ons land reeds gunstige resultaten bereikt b.v. met iepen en populieren. Het werk
kan echter worden uitgebreid over een veel groter aantal boomsoorten; daarmede is

reeds een aanvang gemaakt.
De wijze, waarop de bossen in ons land worden gedund, laat nog veel te
wensen over, evenals het snoeien van houtopstanden buiten het bos. Voorts kunnen
krachtiger maatregelen worden genomen tegen schadelijk gedierte, in het bijzonder
het konijn.
Op economisch gebied is ook nog nuttig werk te verrichten met betrekking tot de
beste omlooptijd, de doelmatigste bedrijfsgrootte en rationelere werkmethoden.
Vooral ten aanzien van dit laatste is in ons land veel te verbeteren.
6.2.3. Hervorming van hakhout tot opgaand bos
Hiervóór zijn reeds verscheidene wegen genoemd, die kunnen leiden tot verhoging
der houtproductie. De hervorming van hakhout tot opgaand bos behoort weliswaar
ook daartoe, doch zij biedt zo grote mogelijkheden, dat een afzonderlijke vermelding
gewenst is.
Thans ligt er in ons land nog plm. 38 000 ha hakhout, dat bijna niets anders voortbrengt dan brandhout en licht geriefhout, aan welke sortimenten geen tekort bestaat.
De oorzaken, die tot deze toestand hebben geleid, zijn reeds vermeld in hoofdstuk V.
Meestal is de grond van deze hakhoutbossen van dusdanige kwaliteit, dat veel meer
producerend, opgaand naaldhoutbos van behoorlijke hoedanigheid er op zijn plaats
zou zijn.
Indien 25000 ha hakhout zouden worden hervormd, kan de jaarlijkse houtproductie van. ons land toenemen met ten minste 75 000 à 100 000 m?, een verhoging
derhalve met 10-12% of meer. De hiermede gemoeide kosten zijn lager dan die voor
de bebossing van woeste grond, doch voor vele eigenaren kunnen de investerings-

kosten een bezwaar vormen.
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Ook dient hier te worden gewezen op de mogelijkheid, bepaalde grienden te hervormen tot populierenbos.
6.3. GEVOLGEN VAN EEN VERHOOGDE HOUTPRODUCTIE

Wanneer ten gevolge van de hier genoemde maatregelen de Nederlandse bosproductie zou worden uitgebreid, zal deze, zoals uit hoofdstuk II blijkt, door de
binnenlandse markt geheel kunnen worden opgenomen. Dit kan derhalve nooit een
beletsel vormen.
Evenmin is dit het geval met de lange productietijden, die de bosbouw kenmerken.
Een grotere, jaarlijkse houtaanwas kan namelijk tot op zekere hoogte reeds op korte
termijn worden gerealiseerd door een verhoogde kap in het reeds aanwezige bosareaal, zonder in strijd te komen met de regels van gezond en economisch beheer,
aangezien het meer gevelde wordt vervangen door de bijgroei van jonge opstanden
en beplantingen.

VIL.

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet, op welke wijze de bossen en de
houtopstanden buiten het bos bijdragen tot het algemeen welzijn. Hun betekenis
bleek daarbij van veelzijdige aard en te liggen zowel op economisch, als op algemeen
maatschappelijk gebied.
De Commissie heeft getracht, zoveel mogelijk de orde van grootte van de verschillende factoren aan te geven, doch is daarbij gestuit op verschillende moeilijkheden. In tegenstelling tot de land- en tuinbouw, waar door het aanzienlijk kortere
voortbrengingsproces, de intensievere cultuurmethoden en de soms gecentraliseerde
verkoop (veilingwezen) vele gegevens betreffende productiekosten en -hoeveelheden
bekend zijn, beschikt men voor de bosbouw slechts over een beperkt aantalcijfers, die
ten dele zijn verzameld onder abnormale oorlogsomstandigheden, ten dele berusten
op schattingen.
Zo heeft b.v. de afdeling Bodemstatistiek van het Staatsbosbeheer nuttig werk
verricht bij het vaststellen van de oppervlakte bos in ons land, doch de gegevens, die
waren verzameld in de jaren 1939-1942, zijn inmiddels door de vellingen tijdens de
oorlogsjaren achterhaald. Na de bevrijding is weliswaar globaal de oppervlakte der
gevelde bossen en de lengte der verdwenen houtopstanden buiten het bos opgenomen,
maar doordat deze niet alle opnieuw worden beplant, is de aanvankelijk zo grote
nauwkeurigheid van de bosstatistiek verstoord. Ten aanzien van de grootte der
particuliere bosbedrijven is nog steeds weinig met zekerheid bekend, evenminals over
de staande houtvoorraad en de jaarlijkse productie. Toch zijn dergelijke gegevens
onmisbaar voor het bosbouwbeleid.
Mede gelet op de besluiten van het 3de Wereldbosbouwcongres te Helsinki acht
de Commissie het gewenst, dat de herziening van de Nederlandse bosstatistiek, waarmede in 1952 een aanvang is gemaakt, zo spoedig mogelijk haar beslag krijgt. In deze
herziene statistiek worden ook gegevens opgenomen over de aanwezige houtmassa’s
en de te verwachten jaarlijkse houtopbrengsten, de eigendomstoestand, de bedrijfsgrootte en de oppervlakte der verschillende boscomplexen.
De belangrijkste der in de voorgaande hoofdstukken besproken nuttigheidsfactoren van de bossen en houtopstanden buiten het bos zijn als volgt samen te vatten:

Ses

a. de productie van hout;
de werkgelegenheid;
de recreatie, de natuurbescherming en de jacht;

de bescherming tegen erosie en de bevordering van opslibbing;
de landsverdediging.

a. Productie van hout

Zoals in hoofdstuk II aan de hand der verbruiks- en productiecijfers is aangetoond,
kan het in Nederland voortgebrachte hout slechts in een klein deel der behoefte
voorzien. Het overige dient te worden ingevoerd en vereist jaarlijks aanzienlijke
bedragen aan buitenlandse betaalmiddelen.

TA
Hetin zo sterke mate afhankelijk zijn van aanvoer overzee brengt risico’s mede.

In de eerste plaats dienen daarvoor buitenlandse betaalmiddelen beschikbaarte zijn.
Deze worden verkregen door het exporteren van goederen en diensten. Het Nederlandse exportpakket bestaat voor een grootdeel uit agrarische producten, geteeld op
grond, die ook voor de voortbrenging van hout geschikt is. Een wijziging in de behoeften van het buitenland kan een eventueel evenwicht tussen de export van landbouwproducten en de import van hout verstoren en kan tot gevolg hebben onvoldoende inkomsten aan deviezen en dus onvoldoende gelegenheid om hout te kopen.
De belangen, die de gemeenschap heeft bij de bosbouwproductie, dienen derhalve
ook uit een oogpunt vanrisicoverdeling niet uit het oog te worden verloren. Bij deze
beschouwing is geen rekening gehouden met het vraagstuk der werkgelegenheid.
Een tweede punt van betekenis vormt de kwetsbaarheid van een dergelijke toestand ingeval de mogelijkheid van aanvoer overzee wordt verminderd, zoals in de
beide wereldoorlogen is gebleken.
Ten derde is de huidige toestand gebaseerd op een voldoende houtproductie in
het buitenland en op een bepaalde prijsverhouding tussen hout en andere agrarische
producten. Door de grote houtmassa’s, die in de belangrijkste exporterende landen
worden geveld, neemt aldaar de beschikbare voorraadaf, terwijl nieuwe gebieden met
een houtoverschot zich niet dan langzaam ontwikkelen. Zo zijn b.v. de Verenigde
Staten van Noord-Amerika, die eens een belangrijk houtoverschot hadden, sinds
verscheidene jaren invoerland geworden. Hetis derhalve niet zeker, dat in de toekomst
onbeperkte hoeveelheden hout beschikbaar zullen zijn. In ieder geval is het zeer
waarschijnlijk, dat de gewijzigde prijsverhouding tussen hout en andere producten,

zoals die na de laatste wereldoorlog aan de dagis getreden, in de toekomstzal blijven
bestaan of wellicht zelfs nog versterkt zal worden.
Dehieruit voortvloeiende bezwaren kunnen enigszins worden verlicht door de
eigen houtproductie uit te breiden en een voorraad hout op stam te vormen voor tijd
van nood. Zowel loofhout als naaldhout zijn als zodanig van betekenis.

b. Werkgelegenheid
Bosbouw is een arbeids-extensieve vorm van bodemcultuur. Onze bossen zijn
derhalve niet in staat, de werkgelegenheid aanzienlijk te vermeerderen.
Hetfeit echter, dat het werk in bossen en grienden vooral gedurende de wintermaanden wordt uitgevoerd, wanneer de overige werkgelegenheid ten plattelande
gering is, maakt, dat in sommige delen van ons land de betekenis van het bos als
werkobject groter is dan een oppervlakkige vergelijking met andete culturen zou doen
vermoeden. De boseigenaren zijn aldus in de gelegenheid, gedurende de wintermaanden een aantal mensen te werk te stellen, die anders werkloos zouden zijn.
Weliswaar kan een deel dezer werklozen in D.U.W.-verband aan nuttige arbeid
worden geholpen, doch een tewerkstelling in het vrije bedrijf verdient uiteraard de
voorkeur.
Voorts kan het bos in perioden met conjuncturele werkloosheid een belangrijke
taak vervullen in het kader van de te voeren werkverruimingspolitiek.
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c. Recreatie, natuurbescherming en jacht
De Commissie is van mening, dat bosrijke streken als recreatieoord door geen
‘ander landschap worden overtroffen en dat zulks duidelijk blijkt uit de in hoofdstuk
IV vermelde gegevens over de keuze van een vacantiegebied door de bevolking van
ons land. De behoefte aan bossen voor dit doel zal in de toekomst toenemen in verband met de uitbreiding der bevolking en de sterkere concentratie in het Westen van
ons land, waar bossen vrijwel ontbreken.
Daarbij komt het feit, dat steeds grotere groepen een deel van hun vrije tijd buiten
de woonplaats doorbrengen.
Voor de recreatie zijn in het bijzonder nodig:
1. Bossen dicht bij de wooncentra ten behoeve van degenen, die slechts korte tijd
vacantie hebben of dagtochten wensen te maken, en voor hen, die niet in staat
zijn, over grotere afstanden te reizen, hetzij om financiéle, hetzij om physieke
redenen. Waar zulke bossen ontbreken, zal de mogelijkheid van bosaanleg steeds
een punt van overweging moeten uitmaken.
2. Een betrekkelijk ruim percentage ouder loofhoutbos, daar dit de hoogste recreatieve waarde heeft. Deze bossen worden vooreen groot deel op de goede gronden
aangetroffen en behoren vaak tot landgoederen. Hun oppervlakte is in de loop
der eeuwen reeds aanzienlijk ingekrompen en heeft in het algemeen het toelaatbare
minimum bereikt.
Zoals in hoofdstuk IV is uiteengezet, hebben ook de houtopstanden buiten het
bos betekenis voor de recreatie, doordat zij veelal het landschap verfraaien en afwisselender maken.
Een verdere vermindering van de bossen en houtopstanden buiten het bos zal
voorts vele recreatiezoekenden naarhet buitenland drijven, zodat het voor ontspanning
buiten de woonplaats bestede geld voor onsland verloren zou gaan (zie hoofdstuk II).
Natuurbescherming is noodzakelijk op grond van ethische overwegingen en ten
behoeve van het natuurwetenschappelijk onderzoek (zie hoofdstuk IV). Een aantal
natuurlijke of weinig door de mens beïnvloede levensgemeenschappen moet zich
blijvend kunnen ontwikkelen. Daarbij neemt het bos een belangrijke plaats in, vooral
het loofbos, aangezien dit van nature in onsland thuis behoort. De naaldhoutsoorten,

die in de bosbouw worden gebruikt, zijn van elders ingevoerde elementen. Daar juist
de oppervlakte loofhoutbos in ons land in de loop der eeuwen zo sterk is gereduceerd,
dient daaraan verder zo weinig mogelijk te worden onttrokken.
Bij de landschapsverzorging hebben bossen, maar in het bijzonder de houtopstanden buiten het bos een grote betekenis (zie hoofdstuk IV).
Indien zij goed is geregeld, kan de jacht de belangen van land- en tuinbouw dienen,
terwijl zij voorts recreatieve betekenis heeft. Om het beoefenen van de jacht mogelijk
te maken is een bosareaal welhaast onmisbaar.
d. Erosie en opslibbing

De klachten over winderosie in ons land nemen toe en het probleem, hoe dit
euvel te bestrijden, wordt bestudeerd. Gezien de schade, die de verstuivingen her-
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haaldelijk aanrichten, en het feit, dat houtopstanden mede betekenis hebben voor
vermindering van deze schade, acht de Commissie het gevaarlijk, het aantal bossen
en houtopstanden buiten het bos nog verder te verkleinen zonder zorgvuldige overweging, wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. Het aanbrengen van windsingels en andere beplantingen zou bovendien op vele plaatsen een gunstige invloed
kunnen hebben (zie hoofdstukken II en III).
Hoewel niet van overwegend belang,is de invloed der buitendijks gelegen grienden
op de opslibbing toch plaatselijk van dusdanige betekenis, dat dit punt niet uit het
oog mag worden verloren.
e. Landsverdediging
Afgezien van de houtvoorziening in oorlogstijd, hebben bossen en houtopstanden
buiten het bos betekenis voor de landsverdediging. De voor dit doel meest gunstige
ligging der opstanden is grotendeels afhankelijk van het gekozen verdedigingsstelsel,
terwijl ook houtopstanden nodig zijn voor maskering van depôts en aanvoerwegen

(zie hoofdstuk TV).

Hoewel de Commissie dit wegens het ontbreken van gegevens en de vele imponderabilia niet exact kan bewijzen, concludeert zij toch, dat de oppervlakte bos in ons
land te gering is, om zijn belangrijkste nuttigheidsfactoren tot hun recht te laten
komen. Zij is zich echter bewust, dat uitbreiding op grote schaal onmogelijk is. De
dichte bevolking van ons land, die enerzijds een grote behoefte aan hout, recreatieruimte enz. heeft, is anderzijds oorzaak van een uiterst intensief grondgebruik. De
bosbouw verschaft per eenheid van oppervlakte minder werk dan akkerbouw, tuinbouw en veeteelt, zodat het in het algemeen ter wille van de werkgelegenheid niet
verantwoord is het bosareaal uit te breiden ten koste van deze takken van bodemcultuur.
Daarentegen is de Commissie van mening, dat de bosoppervlakte van ons land
thans het toelaatbare minimum heeft bereikt en dat verdere vermindering onverantwoord moet worden geacht. Het zal echter onvermijdelijk zijn, dat in enkele gevallen
nog bos wordt opgeofferd, wanneer het algemeen belang zulks bepaald noodzakelijk
maakt. De Commissie denkt hier bijvoorbeeld aan bosjes, boomgroepen, hakhoutwallen e.d. gelegen in ruilverkavelingsgebieden, binnen de uitbreidingssfeer van steden
en dorpen, en aan de grienden op thans slecht ontwaterde komgronden, die door
groot opgezette grondverbeteringen voor grasland in aanmerking komen.
De Commissie acht het echter noodzakelijk, dat voor deze inkrimping van het
bosareaal in het algemeen elders compensatie wordt verkregen, waarbij o.a. rekening
dient te worden gehouden met het productievermogen van de grond. Zij meent, dat
dit kan worden bereikt door:

a. bebossing van een deel van de nog aanwezige woeste grond;
b. bebossing van daartoe te bestemmen gedeelten van nieuwe inpolderingen;
c. bebossing van submarginale landbouwgronden.
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Uiteraard komen deze gronden in aanmerking niet slechts voor compensatie, doch
ook voor uitbreiding van ons bosareaal.
Om deze bebossingen te verwezenlijken, dient een nader inzicht te worden verkregen in de bodemgesteldheid der genoemde gronden door middel van een op deze
bebossing gerichte bodemkartering. Slechts op grond van een dergelijke kartering en
aanvullend wetenschappelijk onderzoek kan een verdeling worden opgesteld. Voorts
zullen nog vele moeilijkheden moeten worden overwonnen om te geraken tot bebossing der voor de landbouw minder geschikte gronden. De Commissie is van mening,
dat dit onderwerp zich meer leent voor een incidentele behandeling dan voor een
algemeen te stellen oplossing.
De voorbereidingen voor deze bebossingen zullen geruime tijd in beslag nemen.
Voordien kan echter reeds worden begonnen met de bebossing van enkele gedeelten
der woeste en submarginale gronden, waarvan zonder nader onderzoek wel vaststaat,
dat zij overwegend voor bosbouw geschikt zijn. De wijze, waarop deze bebossing tot
stand kan worden gebracht, zou dan terstond in overweging dienen te worden ge-

nomen.
Op de bovenomschreven wijze kan ons bosareaal worden gehandhaafd of in
geringe mate uitgebreid. Daarnaast is het echter noodzakelijk, dat de houtproductie
van het bestaande bos worde verhoogd.
De Commissie acht het daartoe gewenst, dat — ongerekend verdere uitbouw van
het onderzoekingswerk en de arbeidsrationalisatie — zo spoedig mogelijk de bosbouwvoorlichting nader worde georganiseerd en geïntensiveerd.
Het omzetten van hakhout in opgaand bos dient voorts krachtig te worden bevorderd, evenals uitbreiding der houtopstanden buiten het bos, waarbij de Commissie
vooral denkt aan de populierenbeplantingen.
De Commissie meent ten slotte in het bijzonder de aandacht te moeten vestigen op
de lange productieperioden, die kenmerkend zijn voor de bosbouw. Mocht ooit een
tekort aan hout — door welke oorzaak ook — optreden en zou men dan pas overgaan
tot uitbreiding der productie, dan zal het te laat zijn, aangezien de eerste opbrengsten
van het nieuwe areaal pas na 20 à 25 jaren beschikbaar komen en dan nog voornamelijk
in de lichtere sortimenten.
De Commissie dringt er derhalve op aan, dat de uitvoering van de bovengenoemde
maatregelen ter hand worde genomen.

75

RECAPITULATIE
. De bosoppervlakte mag niet kleiner worden dan zij thans is. Zo mogelijk dient
enige uitbreiding te worden verkregen.
. Hetis in het algemeen niet verantwoord, een eventuele uitbreiding tot stand te
brengen ten koste van het huidige land- en tuinbouwareaal.
. Het zal onvermijdelijk zijn, dat incidenteel in de toekomst nog enkele bossen verdwijnen ten behoeve van een ander gebruik van de grond.
. In verband met het gestelde onder 1 dient te worden gestreefd naar compensatie
voor een vermindering als onder 3 bedoeld.
„ Deze compensatie kan worden gevonden in een deel der woeste gronden en een
deel der nieuwe inpolderingen, alsook in de submarginale landbouwgronden;
deze gebieden komen ook in aanmerking voor uitbreiding van het bosareaal.
„ De bebossing der in het vorige punt genoemde gronden vereist voorbereidingen
ten aanzien van onderzoek, o.a. bodemkartering.
. Bij de compensatie dient rekening ermede te worden gehouden, dat een voldoende
oppervlakte goede grond beschikbaar blijve voor de voortbrenging van loofhouten naaldhoutsoorten, die hoge eisen aan de grond stellen.
Om de houtproductie te verhogen en te rationaliseren, dient voor een groot deel
van het particuliere bosbezit te worden gestreefd naar een beter en meer deskundig
beheer. Het bosbouwkundig onderzoek moet worden verbreed en verdiept en de
bosbouwvoorlichting geïntensiveerd.
Voor uitvoering op korte termijn komen in aanmerking:
„ de bebossing van woeste gronden en submarginale landbouwgronden, waarvan
reeds bekend is, dat zij overwegend geschikt zijn voor bosbouw;
. het bevorderen van de aanplant van houtopstanden buiten het bos;
de intensivering van de bosbouwvoorlichting en het bevorderen van deskundig
beheer.
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