Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
NIEUW LID
Als nieuw lid is ingeschreven Prof. Or J. Lanjouw, Utrecht, Lange
Nieuwstraat 106.

VERHUIZING
Ir E. Stapelveld van Beilen naar Spier, ..Sonnevanck".
PERSONALIA
Op hun verzoek werd ontslag uit de dienst van het Staatsbosbeheer
verleend aan Mr F. B. J. M. Janssens en Ir F. W. Wessels, achtereenvolgens met ingang van 1 October en 1 September 1955.
Ir F. W. Wessels werd benoemd tot mede-directeur van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord.

Mededelingen inzake het Boswezen.
de Houtvoorziening en de Jacht
WERKT ALLEN MEDE AAN DE HOUTSOORTENSELECTIE !
De Stichting ter Verbetering van Voortkwekingsmateriaal van Houtopstanden, die zich bezig houdt met de selectie en de veredeling van,
voor de houtproductie van ons land, belangrijke loof- en naaldhoutsoorten, roept hiermede al diegenen, die op een of andere wijze bij de bosbouw, alsmede bij weg- en andere beplantingen betrokken zijn, hetzij
als eigenaar, hetzij als beheerder, op hun medewerking te willen verlenen
bij de inventarisatie van zeer goede individuen, opstanden of beplantingen
van de hiernavolgende houtsoorten: gewone esdoorn (Acer pseudopla- .
tanus), ruwe berk (Betuia pendula) , zachte berk (Betuia pubescens),
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gewone es (Fraxinus excelsior). populieren (Populus spec.). acacia (Robinia pseudoacacia ). schietwilg (Salix alba). Amerikaanse eik (Quercus
borealis). wintereik (Quercus petraea). zomereik (Quercus robur). Europese lariks (Larix decidua). Japanse lariks (Larix leptolepis). Oosten.
rijkse den (Pinus nigra var. austriaca). Corsicaanse den (Pinus nigra
var. corsicana). groveden (Pinus sylvestris). groene douglas (Pseudotsuga taxifolia) en eventueel nog andere soorten.
Het is een alom erkend en vaststaand feit. dat door middel van selectie en veredeling een hogere houtproductie kan worden bereikt. Teneinde deze productie-verhoging zo snel mogelijk te kunnen verwerkelijken.
is in de eerste plaats een totale inventarisatie van het in ons land voorkomende hiervoor bruikbare materiaal noodzakelijk. Deze inventarisatie

zal zich moeten uitstrekken tot het opzoeken. zowel van zeer goede individuen. als wel van voor directe zaaclwinning geschikte oJ;'standen 'en
beplantingen. Dit is een omvangrijk werk en zal veel tijd vergen. Deze
tijd kan aanzienlijk worden verkort. indien aan de Stichting Verbetering
Houtopstanden de gevraagde medewerking wordt verleend.
Indien U .. de volgens Uw mening hiervoor in a.anmerking komende

individuele bomen. opstanden of andere beplantingen. opgeeft aan de
Technisch Leider van de Stichting Verbetering Houtopstanden. Ir E. C.
Jansen te Wageningen. Sleedoornplantsoen 9. tel. K 8370-3126. dan kan
een en ander ter plaatse worden bekeken. nader worden besproken en
eventueel worden opgenomen en geregistreerd. Ook dient dan met de
eigenaar overleg te worden gepleegd. voor zover deze bij de opname niet
kan worden bereikt.
Als richtlijnen voor de inventarisatie van individuele bomen kunnen
in het algemeen de volgende eisen worden aangenomen.
I. een rechte stam (het spilhout van de voet van de boom tot de króon-

2.
3.
4.
5.

aanzet) en een rechte. doorgaande spil (het spilhout in de kroon van
de boom);
volledige gezondheid;
een dUidelijk grotere houtproductie dan de omringende bomen' van
gelijke leeftijd;
geen uitwendig zichtbare gebreken in het houtweefsel (geen draaigroei. vorst en andere scheuren en dergelijke);
een leeftijd van tenminste 20 jaar.
Als richtlijnen van voor zaadwinning geschikte opstanden. en andere

beplantingen kunnen de volgende eisen worden aangehouden:
1. raszuiverheid;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

een goede houtproductie ;
een goede stam- en spilvorm ;
gezondheid;
minstens een leeftijd van 25 jaar;
een niet al te kleine oppervlakte;
een voldoend geïsoleerde ligging ten opzichte van andere veel minder
goede opstanden of beplantingen van dezelfde soort.
Bij voorbaat gaarne onze dank.
De Secretaris. F. W. Burger.
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OOGSTVERWACHTlNGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
Seizoen 1955/1956
Groveden.
De oogstverwachting voor groveden. duidt op een matige oogst en voor het vol~
gend jaar eveneens.
OostcnrOkse- en Corsicaanseden.
Aan de kust. waar het feitelijke winningsgebied is gelegen, is de verwachting matig,
doch plaatselijk ook wel minder. In de verspreide opstanden in de rest van het land.
ligt de verwachting in het algemeen belangrijk lager. Voor het volgend jaar is de
verwachting slecht.
Japanse lariks. groene dOllg/as en fijnspar.
Misoogst.
Zwarte en witte els en berk.
Een zeer matige oogstverwachting.
Beuk.
Misoogst,
Amerikaanse eik.
Plaatselijk zijn cr nogal wat bomen met vrii veel eikels. maar in het algemeen is de
oogst van deze houtsoort maar zeer matig.
Inlandse eik.
Zeer slechte oogst. Slechts hier en daar een zeer matige dracht.
Staatsbosbeheer.

DE HERVORMING VAN HAKHOUT TOT OPGAAND BOS
De Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, V. en V. vestigt met
een persbericht de aandacht op de subSidieregeling voor de hakhouthervorming,
Het is een verheugend feit, dat de regering heeft besloten de hervorming van hakhout tot opgaand bos te subsidiëren. Ongetwijfeld zal dit er toe bijdragen vele onrendabele hectaren tot nieuwe productiviteit te brengen. Hiermee wordt nief alleen het belang van de eigenaren gediend, maar ook de nog altijd maat krappe houtvoorziening
van ons land zal er wel bij varen.
Er zijn twee .subsidieregelingen. De ene betreft het laaggelegen. de andere het hooggelegen hakhout. Onder laaggelegen hakhout verstaat men hakhout op vruchtbare,
goed vochthoudende of sterk humeuze grond, die bij uitstek geschikt is voor de landbouwen/of de teelt van loofhout (inlandse eik. e.s, populier of wilg). Alle hakhout
dat niet aan deze vereisten voldoet, wordt voor de subSidieregeling be.schouwd als hooggelegen hakhout. ".
De subSidieregeling voor het laaggelegen hakhout gaat er van uit. dat dit voor de
helft wordt ontgonnen tot bouwland of grasland en voor de andere helft tot opgaand
bos. Het subSidiebedrag wordt van geval tot geval vastgesteld en hangt o.a. af van de
waardevermeerdering.
Hieronder volgt de volledige tekst van de .. Subsidieregeling voor de omzetting van
hooggelegen hakhout in opgaand bos", die wij van het Staatsbosbeheer ter publicatie
ontvingen:
I. Algemeen.
Deze regeling verstaat onder hooggelegen hakhout alle loofhoutbos gelegen op
gronden met een gemiddelde grondwaterstand in de zomermaanden van 1.50 m of meer
beneden de oppervlakte. waarvan het bovengrondse deel periodiek tot op of dichtbij de
grond wordt afgezet.
Waar in deze regeling gesproken wordt van hakhout, is steeds bedoeld hooggelegen

hakhout.
Gebruiksgerechtigde in de zin van deze regeling is hij, die een zakelijk gebrUiksrecht
op de grond bezit. .
Waar in deze regeling wordt gesproken van de directeur. i.s hiermede bedoeld de

,.

