HOUTPRIJZEN SEIZOEN 1951-1952
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In het begin van 1952 trad - nadat ook de prijzen van het Nederlandse hout geregeld waren opgelopen - een vrij scherpe daling in. Het
boerengeriefhout ondervond daarvan geen merkbare terugslag. Integendeel was er dit jaar veel meer vraag naar klaverruiters en dakruiters

die goede prijzen opbrachten. Doordat de prijs van het mijnhout gemiddeld f 3,90 per ma hoger lag dan in het voorafgaande seizoen, werden de
prijzen van het boerengeriefhout en andere sorteringen in de mijnhoutklasse daaraan opgetrokken.
Uit de hierbij afgedrukte grafische voorstellingen van de houtprijzen
voor geveld hOllt in de seizoenen 1950-1951 en 1951-1952 blijkt het
volgende:
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a) groueden.
de vrij aanzienlijk lagere prijzen van de lichte sorteringen, worden
deels toegeschreven aan de lagere prijs van de zgn. mijnhoutknuppels
welke prijs f 7,25 lager was dan in het voorafgaande jaar en de geringe
afzet aan de mijnen, waardoor er in verschillende streken een overvloed
was van licht hout, dat niet steeds tegen redelijke prijzen kon worden
afgezet.
Opmerkelijk is - in vergelijking met het vorige seizoen - de aanzienlijke stijging in prijs van het hout zwaarder dan 13 cm, ondanks de
prijsdaling in het voorjaar van 1952.
Gemiddeld ligt de prijs van het grovedennenhout dit seizoen ongeveer
f 6,- per m 3 hoger dan in het vorige seizoen.

b) lariks.
De curven van het prijsverloop in de 3 laatste kapseizoenen vertonen
een zeer uiteenlopend beeld. waaraan men weinig houvast heeft. Sprekend
is in ieder geval de dooreengenomen veel lagere prijs van dit hout, in

het bijzonder van de lichte sorteringen, in het afgelopen kapseizoen.
Het zwaardere hout - dat overigens in ons land nog weinig kan
. worden aangeboden - wordt veel beter gewaardeerd, hetgeen verheugend is. Gemiddeld lag de prijs van het larikshout wel ongeveer f 8,per m 3 lager dan in het vorige seizoen.

c) fijnspar.
De hoeveelheden fijnspar die ons land kan leveren zijn gering. De prijs
voor dit hout, dat voor verschillende doeleinden, mede door de rechtheid
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van het hout, zeer gezocht is, was dit seizoen zeer goed. Veel dUidelijker
dan in andere jaren komt in de grafiek naar voren het verband tussen
prijs en afmeting. De gemiddelde prijs was ongeveer f 6,- per m3 hoger
dan in het vorige seizoen.
d) beuk.
Het prijsverloop vertoont, vergeleken met dat in vorige jaren, een opvallende overeenkomst. De gemiddelde prijs was ongeveer f 10,- per
lager dan verleden jaar.

m"

e) eik.
De prijs van het eikenhout. zowel voor de lichte als voor de zware
sorteringen, blijft onbevredigend. Het prijsverloop van de 3 laatste seizoenen loopt niet veel uiteen, maar is in het laatste seizoen toch ongeveer
f 7,- per m3 lager dan in het vorige seizoen.
f) populier.

,
De prijs van het populierenhout is nog verder gestegen, Deze prijs-

stijging wordt wellicht mede veroorzaakt door export naar Duitsland.

Dooreengenomen lag de prijs ongeveer f 5,- per m3 hoger dan in het
vorige seizoen.

Mededelingen van de
N ederlandsche Boschbouw Vereeniging
BIJEENKOMST VAN DE STUDIEKRING DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
De eerste bijeenkomst van de Studiekring zal plaats vinden op V rijdag 28 en Zaterdag 29 November 1952 op het Sociaal Cultureel Centrum
.. de Piètersberg" te Oosterbeek.
Tijdens de eerste dag zullen voordrachten worden gehouden door
Prof. Or Ir J. F. Kools over de arbeidsrationalisatie in de bosbouw, door
Prof. Or J. H. Becking over het onderwerp dunning en door Ir C. P. van
Goor over de grondbewerking in verband met de groeiplaats. Na afloop
van elke inleiding bestaat in ruime mate gelegenheid tot debat.
Op de tweede dag zal de studiekring worden gesplitst in 3 secties. De
aldus gevormde kringen zullen gelijktijdig vergaderen, teneinde verder
van gedachte te wisselen over het betreffende onderwerp.
Leden van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, die alsnog tot de
Studiekring wensen toe te treden, wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden, opdat hen het programma kan worden toegezonden.
A. VAN LAAR. Secretaris.

