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PREMIEREGELING SCHIETEN V A N

HOUTDUIVEN

Door een premieregeling voor het schieten van huitduiven, is men er in geslaagd
in de laatste jaren de houtduivenstand binnen redelijke grenzen te houden. Gelet echter
op de grote schade, welke houtduiven aan de landbouw toebrengen, is het zaak te
voorkomen, dat zij zich wederom te sterk zullen uitbreiden. In verband daarmede is
besloten ook dit jaar met ingang van 1 april 1956, tot nadere aankondiging, een premie
v a n ƒ 0 , 7 5 toe te kennen voor iedere geschoten volwassen houtduif. V o o r uitkering van
deze premie komen in aanmerking de houders van jachtakten en houders van een vergunning ex artikel 53 van de Jachtwet of v a n een beschikking als bedoeld in artikel 54
van genoemde wet. D e uitkering van de premie zal ook dit jaar geschieden door de
provinciale voedselcommissarissen, na inlevering van beide vleugels v a n iedere geschoten volwassen houtduif.
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Terecht heeft men, van dit zakboekje, nu ook nog de 12 bladzijden agendaruimte
er in zijn vervallen, de naam veranderd. Doch in vergelijking met een vorige uitgave
van de Houtkalender {1952), welke ik bij de hand had, is de inhoud ook niet ongewijzigd gebleven. Z o blijkt uit de jongste statistische gegevens, dat de in 1952 zo scherp
gedaalde invoer van buitenlands hout zich vrijwel heeft hersteld en naar dc massa het
vooroorlogs peil weer zowat heeft bereikt. D e kubeertabel (inhoud per strekkende meter)
loopt thans tot 100 cm diameter, in plaats van 50. Het gedeelte over verduurzamen
en beschermen is meer gericht op het houtgebruik dan op de bosbouwkundige aspekten,
welke koerswijziging mij juist lijkt.
Enkele veranderingen houden verband met normalisatie en als zodanig viel mij de
nieuwe indeling van ongeschaafd en geschaafd naaldhout op. O o k voor houtdraadbouten is cr een (voorlopig) normblad. In andere herzieningen spiegelt zich de welhaast stormachtige ontwikkeling v a n de techniek duidelijk af, met name bij triplex,
board, houtwolcementplaten, houtspaanderplaten en dergelijke vezelprodukten. De viertalige lijst van vaktermen tenslotte is sinds 1952 liefst tweemaal zo lang geworden.
Bij de hulpgegevens zouden een paar kleine verbeteringen kunnen worden aangebracht. Z o is het niet juist, te spreken van „enige waarden van het getal JZ", als daarmede JE en enige ervan afgeleide waarden wordt bedoeld (blz. 262). Natuurlijk weet
de schrijver wel, dat een cirkel geen „inhoud", maar een „oppervlak" heeft (blz. 263).
E n tenslotte is het na het uitgebreid overzicht van de goniometrische funkties op
blz. 266 en volgende jammer, dat een tabel van goniometrische waarden ontbreekt.
Een met voorkennis van het Houtvoorlichtingsinstituut samengesteld boekje, dat bedoeld is voor houtgebruikers in dc ruimste zin, doch waarvan ook de bosbouwer, die op
de hoogte wil blijven van het wel en wee van de door hem voortgebrachte grondstof,
veel nut kan hebben.
J. van Soest.

