Ingezonden Berichten.
RUIMINGSTERMIJN.
De Commissie inzake het Gebruik en: de Verwerking van lnlanclsch
Hout in Nederlançl verzoekt ons opname van het volgende:
Nu ons land. doordat vrijwel geen hout uit het buitenland wordt
aangevoerd, voor de houtvoorziening zoo goed als geheel is aangewezen
op de hier nog aanwezige voorraden en de eigen houtproductic, spreekt
het vanzelf. dat veel meer hout moet worden geveld dan in normale tlJden.

Intusschen doen zich bij het vellen van het hout in het bosch en het
vervoer daarvan mme de zagerijen en opslagplaatsen moeilijkheden voor.
waardoor deze werkzaamheden ernstig worden vertraagd.
Door het op veel plaatsen heerschende gebrek aan geschoolde boomcn~
rooiers Is de velling in sommige streken zeer vertraagd. tcrwijl de
moeilijkheden bij het vervoer door benzinegebrek, gcbrek aan paarden.
beperkt scheepvaartverkeer en beperkte beschikbaarstelling van spoor~
wagons in de afgeloopen maanden ten zeerste zijn verhoogd door den
langdurigen en wisselvalligen winter, waarin hoog water, perioden van
vorst, sneeuwen dooi elkaar gedurig afwisselden, tengevolge waarvan
het vervoer van boomen over onverharde wegen telkens onmogelijk was.
Een en ander geeft bovengenoemde Commissie aanleiding een ernstig
beroep te doen op eigenaren van bosschen en andere houtopstanden
die bij den verkoop van boomen een termijn van ruiming hebben be~
dongen, om bij de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst .- indien
de
zich althans daartegen geen bijzondere bezwaren doen gelden
noodige soepelheid te betrachten.

MIJNHOUT.
De Productiecommissaris voor den Boschbouw en de Houtteelt vestigt
de aandacht er op. dat het voor het instandhouden van de kolenproductie
der Nederlandsche mijnen noodzakelijk is. dat het noodige mijnhout uIt
inlandsche bosschen worde geleverd.
Dit hout zal in de eerste plaats moeten' worden verkregen door een
doelmatige dunning van de bosschen en voorts door velling van die
bosschen I waarvan niet te voorzien is. dat zij op den duur zaafi- of
naaldhout zullen kunnen leveren.
Dringend wordt de medewerking van de boschbezitters ingeroepen om
de voorziening van mijnhout zoo goed mogelijk te doen verloopen. dtoor
vrijwillige verkooping van. het bovenbedoelde hout aan bekende mijnhouthandelaren. zoodat deze laatsten hun contracten met de Limburgsche
mijnen kunnen nakomen.
Indien binnen betrekkelijk korten tijd niet voldoende vrijwillige verkoo~
ping en van mijnhout plaats hebben gechad. zal op grond van de Bodemproductiewet ter verzorging van het groote belang, dat voor Nederland
hieraan verbonden is, tot aanwijzing van te vellen of te dunnen opstan~
den worden overgegaan.
Uitdrukkelijk wordt de aandacht er op gevestigd: dat voor elke dunning of velling een vergunning op grond van de Bodemproductiebeschik~
king 1939 noodig is;
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dat het mijnhout slechts llWU \vordcn verkocht aan erkende

JIIjjllhout~

handelaren cn

dat bij verkoop boven den vastgestelden maximum prijs zeer strenge
straffen zullen worden opgelegd.
De aanvragen om vergunning tot dunning of velling moeten worden

gericht aan den Productiecommissaris voornoemd. Museumlaan 2. Utrecht.
Formulieren voor aanvragen zijn hij den Produdiccommissaris en bij de
houtvesters van het Staatsboschbeheer op aanvrage verkrijgbaar.

NATUURMONUMENT: HET RIJSTER BOSCH.
Juist een jaar geleden werd door It Fryske Gea algemeene bekendheid
gegeven aan haar plannen tot aankoop van het Rijster Bosch in Gaaster~

land en het stemt tot verheuging dat het is mogen gelukken deze plannen
trots alle moeilijkheden te verwerkelijken; Maandag j.1. werd de definitieve koopovereenkomst geteekend en ging het bosch in eigendom over aan
een afzonderlijke stichting, die daarvoor in het leven is geroepen. Deze
stichting staan onder bestuur van het bestuur van It Fryske Gea. aangevuld met twee leden: van het College van Gedeputeerde Staten van
Friesland.
Zoo is dan opnieuw een natuurmonument ter grootte van 162 ha ai:1n
de rij der Friesche natuurmonumenten toegevoegd. Eigenlijk zijn het
twee natuurmonumenten. nl. het eigenlijke bosch en het Mirnser Klif.
Het Bestuur is voornemens een beheersplan van het bosch op te stellen
in overleg met het Staatsboschbeheer met het doel het nog meer dan
thans te maken tot wat het 150 jaar geleden' reeds heette: .. een der
gemakkelijkste en uitgebreidste Lustplaatsen van Friesland".
Het Miroser Klif is evenals het Oude Mirdumer Klif (eigendom van
de Vercelliging tot Behoud van Natuurmonumenten) een geologisch en
botanisch natuurmonument van beteekenis.
Het bosch zal op dezelfde voorwaarden als vroeger het geheeIe jaar
toegankelijk zijn voor het publiek.
(Uittreksel.)

ONZE NATUURMONUMENTEN EN DE VERHOOGDE
GRONDBELASTING.
De Contact-Commissie voor Natuur- en, Landschapsbescherming heeft
zich mede namens een aantal leden tot den Secretaris-Generaal van het
Departement van Financiën gewend omtrent de onlangs afgekondigde
verhooging der grondbelasting. Zij heeft in haar adres betoogd. dat reeds
eerder actie werd gevoerd om tot verlaging van de op onze natuur~
monumenten en monumenten van historischen aard drukkende fiscale
lasten te geraken. aangezien dit nict in overeenstemming moet worden
geacht met de beteekenis van deze organisaties als vereenigingen van
algemeen nut. Dit werd indertijd reeds door de Regeering in de belastingwetgeving erkend in de vroegere wet op de belasting van de Doode
Hand. waarbij voor natuurmonumenten vrijstelling van de heffing werd
verleend.
Nu echter de Jasten van de grondbelasting met omstreeks 50 % zijn
verhoogd. verwacht de Contact-Commissie dat verschillende harer leden.
die toch reeds met groote moeilijkheden door teruggang van het ledental
eenerzijds en verhooging van onderhoudslasten: anderzijds hebben te
kampen. in ernstige ongelegenheid komen te verkeeren. Vandaar dat de
Commissie met klem op vrijstellingen van deze lasten voor natuurmonumenten en monumenten van architectonischen aard meent te moeten
aandringen.
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DE ZORG VOOR DE NATUURBESCHERMING ONDER HET
DEPARTEMENT VAN OPVOEDING. WETENSCHAP
EN CULTUURBESCHERMING.
Zooals indertijd in de dagbladen Is gepublIceerd, werd biJ verordening

nr. 211l19iO de zorg voor de natuurbescherming gebracht onder het
Departement van Opvoeding. Wetenschap en Cultuurbeschenning. Hier~
mede is tenslotte een einde gekomen aan de oude strijdvraag, welk
Departement de behartiging van deze belangen dient te verzorgen. Vcr·
wacht mag dus worden, dat de uitvoering van reeds bestaande en even·
tueele toekomstige nieuwe wettelijke bepalingen op het gebied der natuur·
bescherming voortaan in hoofdzaak door bovengenoemd Departement
zal geschieden. Aangezien echter het Departement van 0 .. W. en C.

hiervoor thans. nog niet voldoende is geoutilleerd. moest allereerst worden
nagegaan hoe deze taak op de meest doeltreffende en economische wijze
ten uitvoer zou kunnen worden gebracht. In de besprekingen. die daar~
omtrent zijn gevoerd. heeft onze waam. voorzitter. Mr. P. G. van
Tie n h 0 ven een. belangrijk aandeel gehad.
Het Bestuur der CommissIe is thans in staat nadere mededeelingen te
doen omtrent de regeling. die tot stand is gekomen. Het ligt in de be~
doeling. dat het Staatsboschbeheer. hetgeen in den loop der Jaren een
groote ervaring in de uitvoering van maatregelen in het belang van het
natuurschoon heeft verkregen en dat vertakkingen. bezit over het geheele
land, als voorheen volledig zal worden! ingeschakeld. Het Departement
zelf kan dan volstaan met het aanstellen van een deskundig ambtenaar
aan de afdeeling Cultuurbeschenning en Wetenschap en voorts een In~
specteur voor de natuurbescherming,. die de schakel zal moeten vormen
tusschen het Departement en andere overheidslichamen.
]n de aanstelling van een ambtenaar op het Departement is reeds
voorzien' door de benoeming van Ir. W. G. van der KI oot. thans
wetenschappelijk assistent. tevens adj. secretaris van onze Contact~
Commissie. terwijl in afwachting van de benoeming van een Inspecteur
als adviseurs van den Secretaris~Generaal zullen optreden:
Mr. Dr. E. J. Beu mer. voorzitter der Centrale Commissie voor
Natuurbeschenning. Dr. J. A. van St e ij n. directeur van het Staats··
boschbeheer. Mr. P. G~ van Tie n h 0 ven. waam. voorzitter der
Contact~Commissie voor Natuur, en Landschapsbescherming, tevens voor~
zitter der Vcreeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
(Uittreksel. )

