Bijdragen en mededelingen van de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren
JAARLIJKSE B O S B O U W D A G
Aan de leden wordt medegedeeld, dat de jaarlijkse bosbouwdag van
de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren zal worden gehouden op
vrijdag 29 augustus 1958.
Er zal een bezoek worden gebracht aan de houtvesterij „Breda" van
het Staatsbosbeheer. Nadere gegevens zullen nog per circulaire ter kennis van de leden worden gebracht. W i j verzoeken u reeds thans bovengenoemde datum te noteren en vrij te houden.

HOUTPRIJSBERICHTEN EN

HOUTMARKTOVERZICHT

In het vorige nummer {blz, 193) was een bericht opgenomen van
de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging, waarin aan de lezers van
het tijdschrift werd verzocht hun inzichten kenbaar te maken omtrent
het naast elkaar verschijnen van enerzijds de uitvoerige gespecificeerde
houtprijsberichten van het Staatsbosbeheer en anderzijds de houtprijsberichten, waarbij met behulp van totaal-cijfers en gemiddelden voor de
verschillende houtsoorten en sortimenten een inzicht wordt g-egeven omtrent het verloop van de houtprijzen.
W i j zouden het waarderen, indien ook de leden van onze vereniging
ons meedeelden of zij het op prijs stellen, dat de houtprijsberichten, zoals
wij die tot dusver publiceerden, ook in de toekomst zullen blijven verschijnen.

O P R O E P T O T M E D E W E R K I N G AAN DE BOSSTATISTIEK
De directeur van het Staatsbosbeheer vestigt de aandacht van de boseigenaren er op,
dat thans een begin is gemaakt met de opneming ten behoeve van de Nederlandse Bosstatistiek in het zuidelijke bosgebied. Dit gebied omvat de provincie Noordbrabant,
Noord- en Midden-Limburg en enkele bosrijke Gelderse gemeenten nabij Nijmegen.
Teneinde de opneming in het terrein vlot en doelmatig te doen verlopen, doet de
directeur een beroep op de boseigenaren in dit gebied, zoveel mogelijk hulp en medewerking te willen verlenen aan de opnemers van de afdeling Bosstatistiek van het
Staatsbosbeheer, wanneer deze hun terreinen bezoeken.

