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STAA TSBO SCHB EH EER.
NIEUW E HOUTV ESTER IJ •.EMMEN"".

Met ingang va n I Augustus 1928 heeft het behee r van de

n
Staat sgrond en in Dr enthe een wijzigi ng ondergaa n en zijn ee

drietal boschw achterijen van de boutvesterij "Assen " afgescheiden en tot een zelfstandige houtvesterij vereenigd. de
houtve sterij "Emmen" .
De gestadi ge uitbre iding de r Staatsg ronden in D ren the. die
is voortg evloeid uit de noodzakelijkheid om over objecten te
kunnen beschikken voor de bestrijding der werkeloosheid ,

had tengev olge dat in ee n kort aantal jaren groote o pper-

vlakten heide met de schop moeste n worden bewerk t. waardoo r
de jaarlijks bebosc hte opperv lakte aanzienlijk is gestege n.
Laatstbedoeld e opperv lakte vari eerde in de jaren 1923 en
1926 tusschen 379 en 583 H.A .
Tot de houtvesterij "Assen " zullen blijven behooren de boschwachterijen "Appe lscha ", "D wingeloo". "Giete n" . "Schoo nlo"
en "Wate ren" , alsmed e de bebo sschingen met renteloos

voorsc hot va n de n Staat de r ge meente n Borg er e n W ester...

bork, terwijl tot de houtvesterij "Emme n" zullen worde n
gereke nd de boschwachterijen "Odoo rn". "Emme n" en " Gees"

en de beboss chinge n met rentelo os voorsc hot van den Staat

va n de ge meenten Sleen en Odoor n.
Met het beheer der houtvesterij "Assen" blijft belast de
houtvester J. J. M . Jan sen te Assen. terwijl het beheer over
de houtve sterij "Emm en" aan den houtvester F. W . Malsch
M.
te Emmen is opgedr agen.
REFE RAT EN .
SKOG EN .
aardig artikel over de esp of
lezensw
een
In No. I1 komt
trilpopulier van de hand van den Zweed sehen houtve ster
Sven Petri ni. Bij het artikel behoor en 2 foto's va n espenbosch
onderplant met fijnspa r en deze doen zien hoe welges laag d
deze bossch en geword en zijn.

Zooals bekend wordt het hout gebruikt voor de lucifers
fabrika ge en ondank s proeve n met veel a ndere houtsoo rten
blijft de espenboom daarvo or het meest gevraa gd.
De Zweed sche lucifers-industrie gebruik t jaarlijks 275000 M '
hout waarva n Zwede n nog niet de helft voorbrengt en de
rest uit Rusland en Pole n wordt aa ngevoe rd. H et hout wordt
zonder bast geleverd. de kleinste afmeting is 15 e.M . diarn.,
het gemidd elde 20 tot 23 c.M, en dikker. De kortste lengte is
2 M. en omdat stamrot aan de n voet een veel voorko mende
eigenschap van deze houtsoort is. wo rd t 5 tot 7 c.M. hartrot

toegest aan. H et hout wordt op de spoorwegwag on betaald
met 55 tot 60 öre per kub. voet, dit is in Hollandsen geld

