BOSWEZEN, HOUT VOORZIENING EN JACHT

Renteloze credieten voor bebossing
Op grond van artikel 10 van de Boswet kan de Minister van Landbouw
en Visserij al dan niet rentedragende credieten verlenen ter tegemoetkoming
in de kosten van aanleg van bossen. De Minister kan aan de toekenning
voorschriften verbinden. Dit artikel vervangt artikel 8 van de Boswet 1922
met deze verschillen, dat het oude artikel zich beperkte tot publiekrechtelijke
lichamen en stichtingen en verenigingen van algemeen nut. Op grond van
artikel 10 van de nieuwe Boswet kunnen nu ook partiCUlieren in beginsel van
deze faciliteit genieten, waarbij deze credietverlening niet meer is beperkt
tot woeste gronden. Er zal echter geen renteloos crediet worden verleend
voor bebossing van die natuurterreinen waarvan het behoud om redenen van
algemeen belang gewenst is. De voorwaarden waaronder deze credietverlening
mogelijk is, zijn thans door de Minister vastgesteld. De belangrijkste bepalingen hiervan zijn als volgt:
Minimum-oppervlakte: voor wilg en populier 1 ha aaneengesloten, voor
de andere houtsoorten 5 ha aaneengesloten oppervlakte.
Bij uitbreiding van een bestaand bos, mag de oppervlakte kleiner zijn
(minimaal resp. 0.5 ha en 1 ha), met dien verstande dat de totale oppervlakte
van het bestaande bos in eigendom van de aanvrager en van de nieuwe bebossing samen, minstens 1 ha resp. 5 ha groot is.
De bedragen: Het crediet bedraagt:
f 800/ha voor bebossing met groveden. Oostenrijkse den of Corsicaanse den
f 1200/ha voor bebossing met douglas, fijnspar, lariks of sitkaspar
f 2000/ha voor bebossing met inlandse eik, beuk of es
f 400/ha voor bebossing met populier in wijd plantverband (minimaal 160
stuks/ha)
f 800/ha voor bebossing met populier in nauw plantverband (minimaal 400
stuks/ha)
De Terugbetaling: De terugbetaling is als volgt bepaald:
binnen 35 jaar voor de bebossing met groveden, Oostenrijkse den en Corsicaanse den
binnen 30 jaar voor de bebossing met douglas, fijnspar, lariks of sitka
binnen 40 jaar voor de bebossing met inlandse eik, beuk of es
binnen 20 jaar voor de bebossing met populier of wilg.
Binnen deze gestelde termijnen, zal het crediet onmiddellijk opeisbaar zijn
bij faillissement. ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid, verlies van
eigendom of zakelijk recht. Ook zal de eigenaar tot terugbetaling verschuldigd
zijn: indien de gestelde voorschriften niet zijn nagekomen. de houtopstand
wordt verwaarloosd, gelicht, geveld of op andere wijze teniet is gegaan.
Indien de eigenaar de grond geheel of gedeeltelijk wil vervreemden, is hij
verplicht aan de Algemeen Directeur van het Staatsbosbeheer hiervan kennis
te geven. De Algemeen Directeur is bevoegd bij vervreemding toestemming
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te verlenen dat de schuld door de verkrijger overgenomen wordt en de verkrijger in de plaats treedt van de vervreemder.
Aanvragen tot het verkrijgen van een crediet voor bebossingen zoals vorenbedoeld, kunnen worden ingediend bij de Hoofdingenieur-Directeur van het
Staatshosbeheer in de provincie, waarbinnen de te bebossen gronden zijn
gelegen.
Mededeling Staatsbosbeheer

Levering plantsoen door papierindustrie
Ir H. A. van der Meiden, direkteur van de Stichting Industrie-Hout schrijrt:
Reeds geruime tijd doet de Nederlandse papierindustrie pogingen om in de
populierehoutproduktie in de IJselmeerpolders een grondstoffenbasis te vinden voor een nieuw te stichten slijpfabriek. Aan de produktie van slijp in
Nederland heeft zij grote behoefte.
Om nu ook buiten de IJselmeerpolders, ter uitbreiding van de genoemde
basis, de produktie van populierehout te stimuleren, zal de papierindustrie
via de Stichting Industrie-Hout gratis I-jarig populiereplantsoen gaan leveren,
tot een bepaald bedrag per jaar en voorlopig gedurende 5 jaren. Hiermee zal
worden begonnen in het plantseizoen 1967/1968. Deze vorm van subsidie is
gericht op beplantingen met minstens 400 populieren per hectare, d.w.z. beplantingen die óf gedund óf met korte omloop geëxploiteerd zullen worden.
Dit staat in verband met het feit dat de papierindustrie zo snel mogelijk hout
ter beschikking wil hebben, voorts met het feit dat zij dun hout verwerkt
(7 tot 30 cm, bij voorkeur JO tot 27 cm).
De Stichting Industrie-Hout prefereert in verband met deze gratis-plantsoenlevering de grotere objekten, maar zal verder geval voor geval beoordelen,
zoveel mogelijk in overleg met de instanties op het gebied van de bosbouwvoorlichting. Naast het minimum aantal planten per ha (400) is de enige
voorwaarde bij de plantsoenlevering dat al het in de beplantingen geproduceerde hout via de Stichting Industrie-Hout aan de papierindustrie wordt
aangehoden. Deze heeft echter alleen recht van koop als van andere zijde
geen hogere prijs wordt geboden.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de Stichting IndustrieHout, Bowlespark 18 te Wageningen, tel. 08370-4649.

Voedselnood en blad-eiwit
Blijkens een rapport van ons lid H. R. Baron van Heeckeren van KeU
worden in een aantal landen pogingen in het werk gesteld om uit groene
bladeren plantaardig eiwit te winnen, dat geschikt zou zijn voor verder
gebruik in de voedingstechnologie. Het blad-eiwit zou een bijdrage kunnen
leveren tot leniging van de nood van de wereld op voedingsgebied, met name
in de ontwikkelingslanden.
De heer van Heeckeren heeft zich terzake gericht tot de FAO en is dit
jaar in verband met zijn activiteiten op dit terrein in privé audiëntie ontvangen door Z.H. Paus Paulus VI.

