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MEDEDEELINGEN INZAKE DEN BOSCHBOUW.
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.

.;

a. Subsidie herbcbosching. De afdeeling Voorlichting van het Ministerie van Land~
bouw. VisscheriJ en' Voedselvoorziening deelt ons mede:
In de periode October 1940-0ctober 1945 is naar raming 3 millio"en ma hout meer
gekapt dan verantwoord was. Omtrent 30.000 ha kaalslag wachten op herbebosschiilg.
Aangezien. de kosten hiervan belangrijk zijn gestegen en nu- aan te leggen bosschen
Diet zouden rendeeren, zal de overheid voor de in genoemde periode gevelde bosschen
tegemoetkomen in de kosten van nieuwen aanleg.
Dit subsidie. dat ook verstrekt wordt 'op intussthen reeds beboschte gronden, zal,
behoudens goedkeuring door de_ Staten·Generaal f 15 millioen bedragen. te verdeden
in' drie jaar.
.
Naar wij vernemen zijn voor de uitvoering van de regeling voor het subsidiee.ren
van de herbebosschingen reeds voorbereidende maa:~r'egelen getroffen. Wij hopen ~eer
spoedig op deze aangelegenheid te kunnen terugkomen.
b. Prijsbeschikking' kachelblokken 1916.
De Minister van Handel en Nijverheid heeft bIJ beschikking van "22 Maart 1946.
no. 11358 H, DirectoraatpGeneraal van de Prijzen, bepaald:
Artikel I.

De prijzen, waartegen kachelblokken. met een lengte van ten hoogte 25 cm en een
grootste doorsnede van ten hoogste 15 cm, voor gebrUik gereed, ten hoogste mogen
worden te koop aangeboden of verkocht. bedragen:
Voor kachelblokken van
Beuken-, eiken-, iepen-, Naaldhout en loofhout
berken-, essehen-, esch- voor zoover niet gedoorn-, linden-, wilgen., noemd in de vorige konoten-, aeaela- en vrucht. lom alsmede van stobhoomhout.
ben hout.

.

A. Bij levering af zagerij of centrale plaats van
verzaging:
a. Bij verkoo~ door producenten aan handelaren
en verbrui ers, per stapelmeter • • • • • •
h. Dij verkoQp door handelaren aan verbruikers,
per stapelmeter • • • • • • • • • • • •
met dien verstande, dat de som van prijs en
vrachtkosten, welke aan' den verbruiker in reke_
ning wordt gebracht, niet meer mag bedragen
dan de prijs, genoemd onder B.

;'.

r 27.-

f 24.-

f 32.-

f 29.-

Voor kachelhlokken

.
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D. Bij levering franco huis verbruiker:

Indien de aflevering geschiedt ie de provincies OverijseIs, Drenthe, Gelderland,
utrecht, Nd. Brabant en Limburg, per 100 kg
b, Indi~n de afleveri"'i geschiedt in de 9verige
provmcies, per 100 g. • • _ • • • •

. .n

Beuken-, eiken-, lepcn~lr
berken-, esschen-, eseh- Naaldhout en loofhout
doorn-, linden-, wilgen-,
voor zoover niet
noten-, accacia- en ~enoemd in de vorige
vruchtboomtiout" alsme- olom.
•
.
.
de van stobbetdiout•

.
f 6.25

f7.-

f 7.50
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f 6.75
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Artikel 2.
De prijzen, waartegen kachelblokken van', grootere afmetingen dan de in artikel 1
genoemde, doch niet grooter da.D 50 cm lang en 25 cm doorsnede. ten hoogste mogen
worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen de in artikel 1 genoemde prijzen,
verminderd met 14.- per stapelmeter ol 10.75 per 100 kg.
Artikel 3.

BIJ verkoop van kachelblokken van groote~e afmetingen dan de in artikel 2 g,enoemde,
alsmede bij verkoop tegen andere leveringsvoorwaarden dan de in artikel 1 genoemde,
.mogen ten hoogste prijzen worden berekend, welke tot de de in de artikelen 1 en 2
bedoelde in een redelijke verhouding staan.

•.... ~;1

De Directeur~Generaal van de Prijzen kan in bijzondere gevalIen afwijkingen va~
het in deze beschikking bepaalde vaststellen en deze schriftelijk ter kennis' van de be
trokkenen brengen.
J

Artikel 5.
De Prijzenbeschikking Kachelblokken 1945 wordt ingetrokken met ingang van den
dag van in werking treden van deze beschikking.

Artikel 6.
Deze

beschi~ng

kan worden aangehaald als: Prijzenbeschikking Kachelblokken 1916.

, A'tikei 7.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van den achtsten dag na dien van
haar afkondiging in de Nederlandsche Staatscourant.
Deze afkondiging heeft phiats gehad op 25 Maart 1946.

c. Invoerverbod van enkele dennensoorten.

Het Bedrijfschap voor Sierteeitproducteili heeft een. verbod Uitgevaardigd op den in..
voer van de nader te noemen dennen soorten :
Pinus sylvestris. Plnus nigra var. austriaca en Pinus nigra var. corsicana.
Deze beperkende maatregel, dIe neergelegd IlJ Jn de verord~nlng' .. Invoerverbod
, . dennensoorten" (Voedselvoorzieningsblad no. 26 van 13 April 1946). beoogt nict
eenige handelsbelemmering. maar wordt noodzakelijk gcacht om het ,binnenkomen van
verkeerde rassen van dennen tegen te gaan. In het verleden· heeft de invoer van uit...
heemsch zaad van verkeerde herkomst tot nadeelige gevolgen geleid. Groote, opper..
vlakten bosch werden aangelegd van minderwaardige- rassen. Deze bosschen hadden
een kwijQ.end bestaan. gingen vroegtijdig dood of moesten ontijdig geruimd worden.

d. Regeeringscommissie ter bestudeerinfl, van het peil der pachtprijzen.
Teneinde na te ·gaan in hoeverre een wijziging van het peil der pachtprfjzen op
.korten termijn toelaatbaar is, heeft de Minister van Landbouw. Visscherij en Voedsel
voorzienjng een Commissie ter bestudeering van .het pachtpeil ingesteld. onder voor...
zitterschap van Dr Ir M., J. Boe r c n don k. hoofd van de afdeelbig Grond.. en
Pachtzaken van genoemd ministeric.
J
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Boekbespreking .
..
Ervaringen met inlandsch loofhout in dé industrie.
Commissie inzake het gebruik en de verwerking van
.
.
inlandsch hout in Nederland. April 19-t6.
Dit aardige boekje - althans wat de bmoud betreft -, dat verkdjgb~ar is bij den
secretaris van genoemde commissie, M. de V r i·e s, Sickeszplein 1,· Arnhem, was reeds
in September 194:4 voltooid, doch heeft moeten wachten op uitgave totdat papier: kon
worden verkregen. Het moet worden beschouwd als de derde uitgave van deze nuttige
commissie, die achtereenvolgens liet verschijnen:
.
J. Een fraai geïllustreerd boekje "Inlandsch Hout", Dr. J, R Be ver s 1u i s; 1939.
2. Een eveneen.s geillustreerd boekJe: "Waarvoor wordt ons in1ands~h. loofhout ge;'
gebruikt". Prof. A. te W.echelz 19-t3.
3. Ervaringen met inlandseh. loofhou~ in de inp.ustrie. 19-t6. •
Dit niet omvangrijke maar dicht gedrukte boekje is bedoeld als poging om de hout;
productie in Ned~rland te stimuleeren in de richting der kwaliteits eischen en wenschen
van verwerker, handelaar en gebruiker. Een en ander is nu geschied op grond van
een uitgebreid onderzoek bij 52 houtverwerkende industrieën. Na een algemeene uiteen~
zetting omtrent dit onderzoek volgt een nadere behandeling van liet iepen~, eiken~.
beuken;, esschen~, popu1ieren~. Wilgen~, Amerikaansche eiken~, eschdoom·, linden.,
acacia· en. berkenhout. waarvan lezing zeer· de moeite loont.
Tot besluit worden nog enkele algëmeene euvelen van in ons land doorgaans voor~
komende mishan~eling van boomen. besproken. Dat zijn het onoordeelkundig snoeien,
dat wij helaas zelfs nog altijd kunnen waarnemen aan onze openbare, dus door de over
heid beheerde wegen, doch ook het mishandelen der beamen door er met spijkers en
krammen van alles aan vast te slaan. Ik zou daarom nog eens met mij collega 0 ver ..
dij kin k. die geregeld aan den weg lÏmmert. ~llen uitroepen: "Een boom is geen
F.W.B.
paal r'.
w

L. Et t 1i n 9 er: . "Obèr die Gattung CrumenuIa
Sensu Rehni mit besooderer BerUcksichtigqng, des
Crumenula·Trieosterbens der Pinus--Arten". Diss.
Techn. Techn. Eidgen. HochschuH~ Zürich. Bern 1915.
Aanleiding tot deze studie was een ontginning van bergweide, op een hoogte van
1750 tot 2210 m en groot 50 ha, bij Davos In de Jaren van 1910 tot 1923. Geplant
'Werd~n 50% Pinus cembra, 20% Picea excelsa,-"20% Larix decidlia ~n 100/0 Pinus'
montaflà. Reeds in de jaren 1~23-1925 gingen bij een deel van deze bebossching 70100010 van de jonge planten dood. In een ànder deel was het verlies sl'echts 3()%. In
~ 1938 constateerde G ä u man n voor het eerst de aanwezigheid van Cromenula· op P.
cembra en P. montana. waaraan sedert dien de ziekte werd toegeschreven,.
Eenige goede afbeeldingen~ illustreeren d,en indruk van het gehavende 'bosch en de;
tails van de ziekteverschijnselen. De beschrijving van de symptomen komt overeen met
de in de literatuur bekende. Het werk is overigens overwegend mycologisch~systema..
tisch. Van inoculatie~proeven wordt slechts kort iets venneld op bladzijde 20, waaruit
echter 'indirect' valt af te leiden. dat deze geslaagd zijn, omdat van herisolatÎe wordt
gesproken op' bladzijde 34. waar wordt meegedeeld, dat inoculatie.s negatief verliepen
en op blijdzijde 57, waar staat. dat ook inoculaties met een nieuw beschreven soort
Grumenula op Larix. C. laricina n.sp., een negatief resultaat hadden. (Dit negatieve
resuJtaat klopt met experimenten die in Amerika·met Crumenuta abictina (Btunchot'stia
destmens) zijn uitgevoerd en ook met eIgen onderzoekingen. Ref.).
E t t I i II g e r vond da.t de conidiëil afkomstig van Davos essentieel langer waren en
meest 8-cellig, terwijl het materiaal uit Denemarken kortere conidiën bezat meest -t~cellig.
19 monsters afkomstig uit Zwitserland op verschillende plaatsen verzameld, waarbij
6 monsters van Davos, vertoonden echter minstens even groote verschillen. Kweek~
proeven, om uit' te maken of het hier om phaenotypiséhe of genotypische verschillen
~
gaat zijn nict uitgevoerd.
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het voorkomen van Cenangium abiefis. die lang in de literatuur is gevolgd. B tt 1 in ..
9 er stelt voor om het woord taksterven - ..Triebsterben" - enz. te gebruiken in de
beteekenis van "çieback", zooals dit werd gedefinieerd door Boy c e (Forest ,Pathology, 1938: 9 en 325). HIJ geeft verder een vergelijking van Crumenuia abietina Lgbg.
met haar typische Brunchorstia-pycniden met Crumenuia pinfc:ola Karst., waarvan gean
pycniden bekend zijn en Crumenufa saTans Karst... die pycniden heeft met zeer karakteristieke sporen die vingérvonnig zijn gedeeld; een zwam, die kankers veroorzaakt
o.a. aan groveden. (Ref. heeft bij het werken -met C. soroiia reeds in 1933 gerege1d
de typische sporen gevonden en verkreeg bij inoculaties positieve resultaten. waarbij
dezelfde pycniden en sporen werden gevormd.). Ook op Pinus nigt"a corsicana komen
In ons land deze kankers regelmatig voor. Maar de ziéktE;verschijnselen. die eenige
jaren lang deze soort in ons land heeft vertoond en die gelukkig nu voorlöopig over~
wonnen blijken, waren van anderen aard. De daarbij veel voorkomende Crumenu[a
- toen Ct"umenula x genoemd - blijkt Crumenuia pinicola Karst. te zijn. Volgens onze
tegenwoordige kenms is deze nooit anders gevonden dan als saprophyt.
Zeer terecht is ten slotte Et t I i n g erom redenen van practischen aard voorstan
der van het behoud van den naam Gmmenu[B als "nomen conservanclum". hoewel
Na n n fel cl t volgens de internationale regelen der nomenclatuur geHjk heeft, als hij
Crumenuia wil samenvatten met' en vervangen door Scleroderris.
H. v. V.
J

H~moristica.
SENSATIONEELE AANBIEDING! VOOR NATUURLIEFHEBBERS I .
SPOTFRIJZEN !
Waren ook llW blikken rond over een droefgeestige kaalheid? Roept het ~ischen van
een. boomkruin ook·· bij u verre herinneringen op? Ja, immers? Gil wilt toch óók eeIl
goéd vaderlander zijn. als ge dat niet reeds zijt (wat wij niet durven betwijfelen 1)
.
Ja, ook u kunt meewerken aan den opbouw van uw land! Ook u! Ook u! Her:
beboscht uw tuin I Profiteert nog heden van onze unieke herfstaanbieding Groot Woud...
pakket. "De kleine Houtvester", bevattende 200 beukenootjes bruin. 100 beukenootjes
rood, 100 Amerikaansche eikels. 100 gewone eikels. 2.00 wilde kastanjes.· 100 tamme
kastanjes. 100 dennenappels, enz. enz., te veel om Op te noemen. [n totaal 2000 stuks.
U behoeft de inhqud van het groot Woudpakket "De kleine Houtvester" slechts in uw
tuin of elders te deponeeren. Vakmanschap overbodig. U behoeft alleen maar af té
wachten! Binnen eenige tijd bent u eigenaar' van een woud van 2000 boomen. Wordt
amateur~houtvester en zendt ons f 24.75. Wij zenden u uw ...voud franco thuis, desge ...
wenscht franco tuin. Telegram~adres: Wijleggenhetbljltjeernietbijneer.
Wacht niet tot wij uitverkocht zijn. en reeds over enkele oodogen zit U niet meer
(Adv.)
om brandhout verlegen!.
(Overgenomen uit de Kleine Courant van de Groene Amsterdammer van 13--4:~1946.)
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