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VEREENIGING TOT WAARBORG VAN DE HERKOMST VAN
ZAAD EN PLANTEN VAN DEN GROVE-DEN
(PINUS SILVESTRIS L.). GEVESTIGD TE UTRECHT,
Den 28sten Januari hield de Veneeniging tot waarborg van de herkoms.t
van zaad en planten van den grove~en (W.H.G.) haar Aigefneene
Vergadering te 's Hertogenbosch, onder voorzitterschap van" den heer
E. D. van Dis s e J. Directeur van het Staatsboschbeheer.
Uit het jaarverslag bUjkt. dat de Vereeniging vooruitgaande is wat
ledental betreft (3 nieuwe leden traden toe) en wat hoeveelheid afgde...
verde zaden en planten betreft (circa 7 millIoen éénjarige planten werden
meer geleverd).
Jo ,totaal zijn geleverd: 1202.4 kg zaad, 25.028.500 l ... jarige planten.
9.752.000 2...j3rlge planten. bovendien verhandeld 1.380.000 planten.
Het is een verheugend verschijnsel. dat de koopers van zaad en planten
van den grove#den meer en -meer het groote belang inzien, dat er is be...
trokken bij het gebruik van deugdelijk zaad en plantmateriaal. Slechts door
het koopen bij de leden van bovengenoemde Vereeniging, voor welke
een Staatsambtenaar de contrêle uitoefent, kan men zich den noodigen
waarborg verschaffen, dat men zaad en planten van Nederlandsche her...
komst ontvangt.
I~ere' zending gaat vergezeld van een contrölezegel, dat, het aantal
planten of het gewicht aan zaad vermeldt.
De aan de contrêle verbonden kosten spelen bij den prijs van de den...
nen of van het zaad nagenoeg geen rol. Het valt dan ook te verwon...
deren, dat er nog steeds boschbezitters zijn. zoowet gemeenten en andere
instellingen als particulieren, die zich door de gez:inge verhooglng van
kosten laten weerhouden den noodigen waarborg te eischen. De ervaring
heeft toch maar al te dikwijls geleerd, welke mislukkingen het gebruik
van 'materiaal van ondeugdelijke herkomst tot gevolg kan hebben.
Sommige niet bij de Vereeniging aangesloten kweekers trachten het
op verschillende wijze te doen voorkomen, dat ook zij onder contiêle
staan, blijkens hun aanbiedingen van gecontrêleerde dennenplanten. con. .
trêleplanten e.d.• maar zij vermelden niet waarin die contröle bestaat.
leder afnemer dient zich dan ook terdege ervan te overtuigen, dat de
betrokken kweeker of zaadleverancier lid is van de Vereeniging W.H.G.
en na te gaan, of hij het bestelde met zegel van genoemde Vereeniging
ontvangt.
De dennenkegeloogst van 1929130 viel zeer tegen en dreigde er een
tekort aan inIandsch zaad te ontstaan. Gelukkig bleken de reserves (van
het Staatsboschbeheer) groot genoeg te zijn om juist rond te 'komen, zoodat er geen lJl'eemd zaad behoefde te worden ingevoerd.
De onder contröle staande kweekers 'zaaiden dus ook in dit zaadarme
jaar uitsluitend inlBndsch zaad uit.
Hierbij komt het nut van de Vereeniging sterk naar voren. Zonder
organisatie toch zou menig kweeker ziCh gemakkelijker of noodgedwongen
van buitenlandsch zaad hebben voorzien. en was de kans groot. dat weM
derom zaad van ongewenschte dennenrassen in Nederland was ingevoerd.
In het bestuur kwam geen verandering en bestaat uit de heeren E. D.
van Dis s e I, Directeur van het Staatsboschbeheer. Voorzitter, Dr. W.
J. Fr anc k. Directeur van het Rijksproefstation voor Zaadcêntrole,
Vice...Voorzitter. J. P. van L 0 n k h u y zen, Directeur der Nederland. .
sche Heidemaatschappij, J. cl eBi e, Penningmeester, W. A. S a I m:
Secretaris en G. A. 0 ver d ij kin k. Houtvester bij het Staatsbosch#
beheer, Contröleur.
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