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Hier werd o.a . b esloten b ij de jeugd propaganda te maken
voor de bo sschen. Zoodra de benoodigde gelden bijeen zijn.
zullen 3 rijk geïllustreerde deeltjes worden uitgegeven . die elk
u4 bladzijden d ik zijn en te zem en een aantrekkelijk geheel
zullen vormen. De prijs per d eeltj e mag niet meer dan 1 Ir.
voor scho lieren en I. 40 Ir. in d en bo ekhandel bedragen.
V . V an af d e oprichting in 1855 tot heden, dus 72 ja ar
lang. heeft de Bo schbouwsch ool te Zürich geen stuk bosch
voor h et o nderw ijs in eige ndom geha d . Than s is dit anders

en is ze in het bezit gekomen van 170 H .A. op den Uetliberg.
vla k bij de s ta d.
De school te Nancy h eeft vlak bij 2670 H.A. bosch en
538 H .A. in d e V og ezen . Tens lotte nog 20 H .A. met [uniperus thurtfera in de Alpen.
D e boschbouw sch ool in T okio beschikt over 160.000 H .A ..
wa a rvan er 10.000 onde r d e rook van de st ad .
M oed houden. Wag eningen !
DE K.
COMMISSIE VOOR DE BOSCH - EN HOUTSTATISTIEK VAN NEDERLAND.

De minister van Binnenlandsche Zaken en Landhouw heeft
bij besluit van 15 Dec ember 1927 ing esteld een commissie,
aan welke wordt opg edragen te onderzoeken op welke wijze

het best kan worden voorzien in het gemis aan voldoende
geg evens omtrent het bos chbezit hier te la nd e.
D e bedoeling is dat de commissie hare opdracht in uit gebreiden zin zal opvatten, zoodat bijvoorbeeld ook kan
plaats hebben een onderzoek naar de wenschelijkheid van he t
verkrijgen van betrouwbare gegevens omtrent den voorraad

klompenhout en dergelijke hi er te lande.
Tot lid en voorzitter is benoemd Prof. A . te Weehel. en
tot leden J. H . Jager Gerlings: J. de Jong Saakes: A. van
Lonkhuyzen : J. Zijlstra J.Tzn.
(Het is te hopen en te wenschen dat de commissie met-

terdaad haar taak in uitg ebreiden zin zal opvatten. zoodat
door haar werk statistieken ontstaan zullen die een zoo vol-

ledig, en zoo veelzijdig mogelijk beeld kunnen verschaffen
omtrent de factore n bosch en hout in de volkshuishouding
van Nederland. - Red.)

