Ingezonden Berichten.
STEUN AAN DEN BOSCHBOUW.
De "Commissie Inlandsch Hout" verzoekt ons het volgende te willen
opnemen.
Bij biieven van 20 October 1932 en 7 November 1933, opgenomen
in het Tijdschrift der Ned. Heidemaafschappij van 1 Dec. 1932 en 1 Dec.
1933, werd Z.Ex. den Minister van Economische Zaken door onze Com~
. missie verzocht om den Nederl. Boschbouw " te steunen door het garan~
deeren van een minimumprijs voor het inlandsche mijnhout van minstens
f 12.- voor elke franco mijnstation in Limburg afgeleverde m3 , alsmede
door afname door de Staats- en particuliere lTIijnen tezamen van minstens

125000 ma per jaar. .
Hierdoor zou voor het mijnhout op stam ongeveer 2/3 van den, prijs
. van 1913 kunnen worden verkregen. terwijl mocht worden verwacht,
dat de prijs van het ov,erige groveden'nenhout hierdoor automatisch zou
stijgen.
Sedert dien heeft de Commissie haar pogingen bij de Regeering in
samenwerking o.m. met de Directie's van het Staatsboschbeheer en. der
Ned. Heidemaatschappij onverzwakt voortgezet.
Helaas hebben ook deze pogingen tot nu toe gefaald. Bij brief van den
2 Januari j.l. ontving zij van den Directeur van het Staatsboschbeheer
de volgende mcdcdeeling:
"In verband met de verzoekschriften, door verschillende lichamen tot
.. den Minister van Economische Zaken gericht inzake steunverleening
"aan den Nederlandschen boschbouw. machtigt Zijne ExceIIentie mij
"mede te deelen:
..dat een! definitieve beslissing inzake steunverleening aan den
"Nederlandsehen boschbouw vooralsnog afstuit op bezwaren', zoowel
..van Einantieelen als van technischen aard. Als vaststaand mag wel
..worden aangenomen, dat op steun voor het thans aangevangen
"vellingsseizoen niet zal kunnen worden verleend."
Hoe teleurstellend dit bericht ook is, blijkt er uit. dat het v~leenen
van steun aan den boschhouw door de Regeering niet definitief is. afge~
wezen. Dit is ten min.ste een verheugend feit en een aansporiÇlg om alle
krachten in te spannen voor het volgende seizoen.
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