NOODTOESTAND IN DEN BOSCHBOUW.
Door Z. E. den Minister van Landbouw en Visscherij
werd de ondervolgende aanschrijving verzonden.
DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW.
No. 949. Afd. VI.
Betreffende:
noodtoestand bosch~ en houtbedrijf.

·s-Gravenhage. 6·Pebruari 1936.
Het zal Uw College ongetwijfeld bekend zijn. dat in het
inlandsch hout- en boschbedrijf een noodtoestand heerscht.
welke zich onder meer uit in toenemende werkloosheid van
de daarbij betrokken werknemers.
Dit verschijnsel is te ernstiger. doordat het boschbedrijf
gro!,tendeels een seizoenbedrijf is en de werkzaamheden verbonden aan het vellen, opmerken en vervoeren van het hout

plaats hebben in een jaargetijde. waarin andere bedrijven
ten plattelande weinig arbeidskrachten vragen. zoodat de
behoeffe aan werkgelegenheid grooter is dan anders.
De noodtoestand in den boschbouw uit zich bovendien
in het achterwege blijven van herplanting. waardoor mede
de kweekers worden getroffen. Daarnaast lijden ook het
vervoerbedrijf. de zagerij en de handel in inlandsch hout
van de slapte in het boschbedrijf.
De oorzaak van dezen zorgelijken toestand moet .. behalve
in een geringer verbruik. voornamelijk worden gezocht in
den invoer van hout uit andere landen tegen ongekend lage
prijzen. terwijl dit hout steeds meer in bewerkten toestand
wordt ingevoerd.
De belanghebbenden bij het inlandsche bosehbedrijf. den
inlandsehen houthandel en de inlandsehe zagerijen hebben
zich bij herhaling tot de Regeering gewend met het verzoek.
maatregelen te treffen. welke het mogelijk zouden maken
aan de buitcnlandsche concurrentie met gunstiger uitslag

het hoofd te bieden.
Hiernaast hebben de importeurs van hout uit de N ederlandsehe overzeesche gewesten en belanghebbenden bij het
boschbedrijf aldaar zich mede tot de Regeering gewend met
het verzoek te bevorderen. dat het gebrUik van ons tropisch
hout hier te lande de voorkeur zal hebben boven dat van
houtsoorten. welke uit niet-Nederlandsche gebieden worden
ingevoerd.
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Een der maatregelen. welke tot steun aan het Nederlandsche boschbedrijf. den inlandsehen houthandel en de inlandsche zagerij .kunnen strekk~n is de bevordering door Overheidslichamen van de toepassing van inlandsch hout (eiken-.
beuken- en grenenbout) in alle gevallen. waarin het gebruik
van dat hout in verband lIIet de technische en practische
mogelijkheid te verdedigen is.
. Wanneer om technische of economische redenen in Nederland gegroeid hout minder goed aan het gestelde doel beantwoordt. of niet in voldoende hoeveelheden leverbaar is.
dan zoud~. zoo eenigszins mogelijk. in de eerste plaats aan
hout uit de Nederlandsche Overzeesehe gewesten de voorkeur gegeven dienen te worden.
Ik meen een krachtig en ernstig beroep op de medewerking
van' Uw College te moeten doen om te bevorderen. dat ook
te dezer zake. zooveel mogelijk de voorkeur worde gegeven
aan het Nederlandsehe- of Nederlandsch-Indische product.
Ik zal bet bovendien op prijs stellen. indien U de mede. werking in deze wilt inroepen van de in Uw gewest gevestigde waterschapsbesturen.
De Minister van Landbouw en Visscherij.
(get.) L. N. DECKERS .
. AAN
1. de Provindale Besturen.

AAN
2. de Gemeentebesturen.
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STEUN AAN DEN BOSCHBOUW WORDT OVERWOGEN.
Verschenen is de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betref·
fende de begroeting van het Landbouwcrisisfonds van 1936.

De Minister merkte o.a. het volgende op:
De boschbouw maakt als vorm van bodemexploitatie evenzeer aan~
spraak op de volle aandacht van de regeering. Dit wordt door den mi·
nister erkend. De mogelijkheid van steun aan den boschbouw maakt een
punt van overweging uit.

