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Herhaaldelijk is in dit tijdschrift, alsmede in verschillende
dagbladen, de aandacht gevestigd op de groote beteekenis
voor den boschbouw van het gebruik van zaad en planten
van gewaarborgde herkomst. De daarmede gemoeide belangen kunnen m.i, nauwelijks worden overschat. De slechte
groei van bosschen, voortgekomen uit zaad of plantsoen van
verkeerde herkomst, waardoor groot geldelijk nadeel kan
ontstaan, blijkt soms eerst na geruimen tijd. De slechte ervaringen, die men in ons land destijds heeft opgedaan met
zaad en planten van den groveden van verkeerde — vooral
die van zuidelijke — herkomst, hebben daarvoor het afdoende
bewijs geleverd.
Na de oprichting van de Vereeniging tot Waarborg van
de Herkomst van Zaad en Planten van den Groveden
(W.H.G.), bij welke vereeniging een zeer groot aantal
dennenkweekers js aangesloten, wordt er in ons land weinig
of geen zaad en planten van den groveden verhandeld, waarvan de goede herkomst niet vaststaat,
De leden van genoemde vereeniging zijn aan strenge voorschriften gebonden, op welker naleving een door den Minister
van Economische Zaken aangewezen houtvester controle
oefent. Het is den leden van de W.H.G. onder meer verboden, zaad of planten van den groveden, waarvan de goede
herkomst niet vaststaat, te verhandelen of zelfs in voorraad
te hebben.
Nadrukkelijk zij hier nog eens er op gewezen, dat andere
kweekers of zaadhandelaren dan die, welke bij de Vereeniging W.H.G. .zijn aangesloten, bedoelden waarborg niet
kunnen geven. Het is derhalve in het belang van den boschbezitter, dat hij zich bij aankoop van planten of zaad van
den groveden steeds wendt tot leden van de W.H.G.
Hout is voor den mensch een onmisbare grondstof, die
in tegenstelling met steenkool, ijzer e.d. steeds opnieuw
en in voldoende hoeveelheid wordt voortgebracht, indien een
vooruitziende boschpolitiek richtsnoer is. Verschillende landen voeren op het oogenblik voor zeer lage prijzen groote
hoeveelheden hout uit, zonder dat voor rationeele herbebossching zorg wordt gedragen; andere daarentegen, zoöals
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Engeland, Italië en Duitschland, spannen alle krachten in om
de boschcultuur te bevorderen, eenerzijds door uitbreiding
van het boschgebied door bebossching van woeste gronden
-7- tevens een uitstekende werkverschaffing ! — anderzijds
door de boschcultuur op hooger peil te brengen, waardoor
de productie wordt vergroot en het product meer waarde
krijgt
Een poging daartoe van den allerlaatsten tijd, die meer
in het bijzonder betrekking heeft op het onderwerp, dat ons
thans bezig houdt, zij hier onder de aandacht der lezers
gebracht:
In Duitschland is, gelijk mij dezer dagen bleek, sedert kort
het gebruik van plantsoen of zaad van gewaarborgde herkomst wettelijk voorgeschreven. De Duitsche regeering heeft
kort en bondig een eind gemaakt aan het gebruik van verkeerd plantmateriaal. Zij is echter nog aanmerkelijk verder
gegaan door voor te schrijven, dat de, boschbezitter of gebruiksgerechtigde van bosschen verplicht is de opstanden en
zelfs alleenstaande boomen van minderwaardig ras op te
ruimen.
In de desbetreffende/wet van 13 December 1934, die op
den dag na de afkondiging in werking is getreden, is het
volgende bepaald ::
• „Tot verzekering van het behoud en de verjonging van
„het Duitsche boschbezit als erfgoed van hooge waarde,
„zoomede tot het uitroeien van boschopstanden en alleenstaande boomen van. minderwaardige herkomst, heeft de
„Rijksregeering de volgende wetsbepaling uitgevaardigd, die
„hierdoor bekend wordt gemaakt."
Pat. 1. De boschbezitter of de gebruiksgerechtigde is verplicht boschopstanden en alleenstaande boomen van verkeerd
ras uit te roeien. De „Reichsforstmeister"
bepaalt het tijdstip, waarop aan deze verplichting moet zijn voldaan. Hij is
gemachtigd de voor de toepassing noodige maatregelen en
schikkingen te treffen.
Pat. 2. De „Reichsforstmeister" is gemachtigd voor te
schrijven, dat, van het door hem te bepalen tijdstip af, voor
verjonging van bepaalde houtsoorten slechts zaad van gewaarborgde herkomst mag worden gebruikt; hij treft de
hiervoor noodige maatregelen en schikkingen.
Pat. 3, Grovedennenzaad van niet voor zaadwinning
goedgekeurde opstanden of alleenstaande boomen mag niet
worden gebruikt en niet door boschbezitters of gebruiksgerechtigden worden afgeleverd.
Pat. 4. Mogelijke nadeelen, die in bijzondere gevallen uit
deze wet of uit de door den „Reichsforstmeister" te treffen
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regelingen voortvloeien, geven geen aanspraak op schadevergoeding.
Par. 5. Handelingen, in strijd met de voorschriften dezer
w,et of met de door den „Reichsforstmeister" getroffen regelingen, worden met een geldboete van ten hoogste 10.000
mark of met gevangenis of hechtenis gestraft.
Par. 6. Deze wet treedt in werking op den dag, volgende
óp dien van de afkondiging.
- Ook kunnen, zoo noodig, de vereischte dwangmaatregelen
op kosten van den nalatige worden uitgevoerd.
Deze wet is veelomvattend, doordat zij klaarblijkelijk op
alle houtsoorten betrekking heeft en er geen bepalingen in
voorkomen, op grond waarvan in bepaalde gevallen ontheffing kan worden verleend.
De vraag, in hoeverre aan een dergelijke vérgaande wettelijke regeling ook in Nederland behoefte bestaat, blijve
thans onbesproken. Echter blijkt uit de invoering daarvan
bij onze oostelijke naburen, welk een groote waarde men
terecht ook in Duitschland hecht aan de herkomst van het
te gebruiken plantsoen.
Het bovenstaande moge er toe bijdragen ook den Nederlandschen boschbezitter te doen begrijpen, hoe strikt noodzakelijk het is, slechts zaad en planten van goede herkomst
te gebruiken, inzonderheid van den groveden, de houtsoort,
die immers in den Nederlandschen boschbouw de belangrijkste plaats inneemt.

