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komen de klachten over werken, rotten, loslaten van de verf, enzovoort, welke niet
ten laste van de grondstof hout mogen worden geboekt, doch uitsluitend van degene,
die haar onoordeelkundig verwerkt.
Indien de proefneming te Voorschoten slaagt, denkt men met een jaarproductie van
2000 houtrijke huizen te kunnen beginnen. De houtverwerkende industrie beschikt wel
over de mogelijkheden daartoe. En hoeveel hout zal hiermede gemoeid zijn ? Men
rekent op gemiddeld 10 m 3 per huis, dus 20.000 m 3 per jaar. De vraag van een der
aanwezigen, of invoering van de houtrijke woning als bouwsysteem geen ontwrichting
van de houtmarkt te gevolge zou hebben, kon het forum dan ook gerust ontkennend
beantwoorden.
Het lijkt zelfs niet redelijk te veronderstellen, dat deze 20.000 m 3 gezaagd hout.
althans wat de hoeveelheid betreft, wel alleen door het Nederlandse bos zou kunnen
worden opgebracht. Of de inlandse sortimenten zich daartoe ook uit een oogpunt van
kwaliteit lenen, is een andere vraag, aan de beantwoording waarvan het forum helaas
niet meer is toegekomen. Een schriftelijk antwoord is echter in uitzicht gesteld, zodat
op dit, voor de Nederlandse bosbouw wel belangwekkende onderwerp, nog zal worden
teruggekomen.

Boekbesprekingen
HET HERVORMEN VAN HAKHOUT T O T OPGAAND BOS
[226:222.2]
Als elfde in de reeks van vlugschriften van het Staatsbosbeheer verscheen bovengenoemde verhandeling.
In 't kort wordt uiteengezet, dat bij de tegenwoordige prijken van schors en brandhout het hakhout niet meer rendabel is. Het zal dus zaak zijn het nog bestaande hak'
hout in opgaand bos om te zetten ; de materiële opbrengst van het laatste is minstens
a 2 maal hoger. Wanneer het lukt van onze 38.000 ha hakhout een 25.000 ha te
hervormen, dan zou dat bij een meeropbrengst van 3 m 3 per ha een besparing van
f 4,5 millioen aan deviezen betekenen. Daarbij komt, dat de hervorming niet duur
behoeft te zijn, omdat de kosten van de grondbewerking meevallen.
De betere vochthoudende gronden komen voor hervorming tot opgaand loofhoutbos
in aanmerking (eik, es, populier), de hogere drogere gronden tot omzetting in opgaand
naaldhout (Oostenrijkseden, groveden, Corsicaanseden, douglas, larix, Abies grandis en
Tsuga heterophylla ; de larix zal men op de vruchtbaarste gronden planten). Bij omzetting in loofhout zal men natuurlijk van spaartelgen gebruik kunnen maken, indien
de stobben voldoende beloven.
Overigens zal men, ter voorkoming van onderdrukking door de uitlopers, de voorkeur geven aan planten boven zaaien. Verder worden nog de nodige raadgevingen
inzake het onderhoud gedurende de eerste jaren gegeven.
Een overdrukje van de subsidieregeling is aan het vlugschrift toegevoegd.
v. Z .

