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In den schnellwüchsigen, stark zur Differenzierung neigen,..
den, Bestände mit guter Schaftformausbildung war das Ausbleiben einer frühe Durchforstung, den Taxierungsergebnissen nach, weit weniger schädlich als bei dem Bestande,
wO das Wachstum durch den star ken Retiniaangriff zurück
geblieben war, Anscheinend liegt die grösste Bedeutung der
Durchforstung in langsam wachsenden Beständen mit weniger guter Schaftformausbildung,
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UIT DE DAGBLADEN.
(Alg. Handelsblad 11-3-1933).

GEBRUIK VAN INLANDSCH HOUT.
Naar wij vernemen hebben de pogingen, in het werk gesteld om van
overheidswege het gebruik van inlandsch hout te bevorderen, tot een
belangrijk resuJtaàt geleid. De "Commissie inzake het gebruik en de vcr..
werking van Inlandsch Hout in Nederland", samengesteld uit vertegen..
woordigers van het I?oschbedrijf en van den handel en de ;;agerij van

inlandsch hout, die zich. ten doel stelt de achterstelling van het inlanclsch
hout hij het buitenlaD(~s~~e tegen te gaan, deelt ons mede dat aan een
verzoek van den minister. van Waterstaat om, ter verzachting van den
noodtoestand in het inlandsch hout... en boschbedrijf en ter bestrijding
van de daarin voorkomende werkloosheid, maatregelen te willen bevar...
deren. die het Nederlandsche bedrijf in staat zouden stellen met gunstigen
uitslag de bultenlandsche concurrentie te weerstaan, bij verschillende aan...
biedingen voor waterstaatswerken is voldaan. De soms betrekkelijk geringe
pHjsverschillen mogen aanleiding geven tot de hoop. dat in verschillende
gevallen tot uitvoering bij gebruik van inlansch hout zal worden besloten.
De commissie heeft aan de provinciale Waterstaatsorganen verzocht
ook -hunnerzijds een soortgelijken maatregel te willen invoeren en zij mocht
reeds uit verschillende provincies gereede toezegging tot medewerking
o~tvangen. Het is van veel belang" dat nu ook bij gemeenten,' polderbe ...
sturen. steenkolenmijnen en andere houtgebruikende llchamen het inzicht
meer algemeen wordt. dat het noodzakelijk is het inlandsche product een
voorsprong te gevcn. Het zal dan blijken, dat vaak mede de onbekendheid
met de goede eigenschappen van het Nederlandsche hoyt het gebrUik in
den weg heeft gestaan. dat veelal de gemakkelijke verkrijging van het,
buitenlandsche hout in alle maten, qualiteiten en eigenschappen die met
de deugdelijkheid weinig verband houden, tot het veelvuldig gebruik vàn
het laatste heeft geleid, soms zelfs in ge:vallen, waarin Nederlandsch hout
goedkooper en niet minder geschikt was.
Het is van groote beteekenis dat de door genoemde commissie begonnen
actie ten behoeve van het gebrUik van het Nedèrlandsch product thans
ook door de overheid metterdaad wordt ondersteund. Vanzelfsprekend is
het van nict minder belang te achten dat ook de particuliere Nederlandsche
houtverbruiker in gevallen waarin zulks maar eenigszins mogelijk is. van
zIjn leverancier ons eigen product zal eischen. Aan de Nederlandsche pro~
. ductie en aan de bestrijding der werkloosheid in het normale bedrijf zal
dit in hooge mate ten goede komen.
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