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Mededelingen
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING.

Zoals de leden en de donateurs uit een afzonderlijk aan hen verzonden
bericht zullen hebben vernomen. is de voorjaarsbijeenkomst bepaald op
Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Mei 1951. Het verkorte programma luidt:
Vrijdag 25 Mei
13.30' uur. Samenkomst bij "Klein Groenendaal", excursie Loenermark o.l.v. Prof. Dr G. HOUTZAGERS.
19.- uur. Maaltijd in restaurant "Rijsenberg" te Schaarsbergen,
daarna vergadering en inleiding over de excursie van Zaterdag door

Prof. Dr C. H. EDELMAN of diens plaatsvervanger.
Zaterdag 26 Mei
8.30 uur. Vertrek van Gele Rijder~plein te Arnhem naar Middachten, daarna (A) bosbouwkundige excursie o.l.v. Ir J. F. VAN OOSTEN
SLINGELAND en (B) bosbodemkundige'excursie o.l.v. Prof. Ir C. H.
EDELMAN of plaatsvervanger (s).
12.00 uur. Koffiemaaltijd op Middachten, daarna sluiting.

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN BOSCHEIGENAREN
De Vereniging heeft na de beschikking van 22 "Maart 1951 inzake loonbijslag, bij
het College van Rijksbemiddelaars een verzoek om dispensatie voor de bedrijfstak Bos·
bouw ingediend.
Uit sociale overwegingen is naar het oordeel van het Bestuur der Nederlandsche
Vereeniging van Boscheigenaren de nieuwe verhoging met 5% billijk. Economisch gezien
was echter reeds de voorlaatste dwingend opgelegde verhoging niet verantwoord: De
houtprijzen. in hetbijzonder de prijs van het mijnhout. zullen moeten worden aangepast
aan de nieuwe situatie. Daarnaast wordt verwezen naar de druk door de verplichting
tot herbebossen, die door een subsidie zou moeten worden verlicht, en de wenselijke
verlaging van de sucessierechten. Tenslotte zàl ook de afschaffing van de omzetbelasting
op hout. zoals deze ook voor verscheidene producten van de landbouw billijk wordt
geoordeeld, een goede bJjdrage kunnen zijn tot het bereiken van het noodzakelijke even~
wicht tussen de vervulling van sociale verplichtingen en de economische mogelijkheden
in de bosbouw.
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HOOFqAFDELING BOSBOUW
De Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor den Landbouw heeft op 29 Maart
1951 haar 2ge vergadering gehouden.
Het verslag van de Hoofdafdeling Bosbouw over het jaar 1950 werd goedgekeurd.
Uitvoerig werd gediscussieerd over het vraagstuk of de bossen. ressorterende onder
de dienst van het Staatsbosbeheer. en de bossen van andere publiekrechtelijke Jichamen
onder een eventueel in te stellen Bedrijfschap voor de bosbouw (al dan niet deel uitmakende van een Bedrijfschap voor de Landbouw) dienen te vallen.
De vergadering was van gevoelen. dat het in het algemeen gewenst is er naar te
streven. dat anc bossen vallen onder het eventueel in te stellen Bedrijfschap voor de
bosbouw.

Besloten werd over deze aangelegenheid een nota op te stellen.
,
De vergadering nam er kennis van, dat het Staatsbosbeheer 30/0 omzetbelasting be~
taalt (m.i.v. 1 Januari 1951 4%) van alle opbrengsten.
.
Normaal is voor levering aan ondernemers een omzetbelasting verschuldigd van 3%
(m.i.v. 1 Januari 1951 4%) en aan niet~ondernemers van 6%. AangeZien echter in genoemde opbrengsten ook ontvangsten zijn begrepen, waarvoor geen belasting is verschuldigd. zoals hur~n, pachten. e.d .• heeft de Inspecteur der Belastingen op grond van
artikel 28. nrs. 1 en 2. van het Besluit op de Omzetbelasting 1940, bij wijze van hoge
uitzonden"ng goedgekeurd, dat het Staatsbosbeheer over alle opbrengsten 3% (m.i.v.
1 Januari 1951 4%) omzetbelasting betaalt. Deze regeling zal dus nu eens voordeliger.
dan eens nadeliger uitvallen voor het Staatsbosbeheer.
De vergadering nam er met erkentelijkheid kennis van, dat het Dagelijks Bestuur
van de Stichting voor den Landbouw zijn goedkeuring heeft gehecht aan het voorstel
van de HoofdafdeUng Bosbouw om t.b.v. de Werkgroep bestrijding Dothichiza populea
voor 3 jaren f 1000._ bij te dragen (onder voorbehoud, dat de Stichting aneen gedurende haar bestaan deze toezegging gestand kan doen. en niet kan garanderen dat
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie eenzelfde bedrag beschikbaar zal stellen). Het
Bestuur had er evenwel be::::waar tegen om het subsidie rechtstreeks te verlenen aan
genoemde Werkgroep, aange::::ien het Bestuur van de Stichting van oordeel is, dat het
onderzoekingswerk zo veel mogelijk onder T.N.G. gecoördineerd moet worden. Het
subsidie aan het Bosbouwproefstation T.N.O. is derhalve met genoemd bedrag verhoogd.
~Voorts heeft het Bestuur van de Stichting voor den Landbouw besloten ook aan
de Werkgroep voor de seleêtie en veredeling van de groveden in Nederland een subsidie te geven. en wel een bedrag van f 1000.- voor het jaar 1951. Ook dit bedrag
wordt verleend via het Bosbouwproefstation T.N.a.

Demonstratie Bosbouwwerktuigen

Op 30 Mei a.s. zal van 10_16 uur te Hoog Buurlo op de Veluwe (gemeente Apel·
doom) een landelijke demonstratie gehouden worden met werktuigen voor de grondbewerking in de bosbouw.
Gedemonstreerd zullen worden o.a. een aantal lichte werktuigen voor paardentractie
zoals bosegel. woelkruls) en diverse zwaardere machines voor motortractie. zoals
schijvenploegen. schijveneggen en andere moderne werktuigen.
Deze ::::uIlen reeds enige dagen tevoren op het 12 ha grote demonstratieterre.in in ge·
bruik worden gesteld. zodat een goed inzicht kan worden verkregen van hun werking
en de te bereiken resultaten. Op de demonstratiedag zelf zullen alle werktuigen zo
mogelijk de gehele dag in bedrijf zijn.
In de middagpauze zal door Prof. Dr G. HOUTZAGERS te Wageningen een korte
uiteenzetting worden gegeven over het nut en de betekenis van deze werktuigen.
Deze demonstratie wordt georganiseerd door de Technische Commissie Bosbouw van
de Stichting voor de Landbouw. De Commissie van Voorbereiding staat onder leiding
van. Prof. HOUTZAGERS.
De demonstratie is vrIj toegankelijk voor Iedereen. Wel zou het in verband met de
voorbereiding zeer op prIjs gesteld worden, indien men te voren (uiterlijk 25 Mei a.s.)
het Secretariaat van de Technische Commissie Bosbouw, Raamweg 26 te Den Haag
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van zijn bezoek in kennis zou willen stellen. Aan de bezoekers. die zich tevoren hebben
opgegeven zal een uitvoerig programma met terreinaa~nduiding en beschrijving der werk~
tuigen worden toegezonden. Er kan voor een eenvoudige lunch (belegde hJoodjes) wor~

den gezorgd. Op het terrein is koffie e.d. te koop en is gelegenheid om meegebrachte
consumptie ~e gebruiken.
Voor bedoelde kennisgeving gcHeve men onderstaande formulering te gebrUiken.
Naam:
Ondergetekende:
(duidelijk leesbaar
Adres:
s.v.p.)
Plaats:
is voornemens op 30 Mei a.s. de demonstratie van bosbouwwerktuigen te Hoog
BUUfJO

te bezoeken met ......•.. personen.

Hij is wel/niet van plan op het terrein een lunch te bestellen.
Hij komt met eigen voertuig

Hij komt om .......... ~. uur te Apeldoorn aan en vraagt vervoermiddel naar

demon~

stratie~terrein.

(Handtekening)

Het Bestuur van de Stichting heeft eveneens het voorstel van de Hoofdafdeling Bos~
bouw overgenomen. om een bedrag ad f 800.- toe te staan voor een onderzoek naar
de hoeveelheden te produceren hout per populier op een bepaalde leeftijd op verschil~
lende grondsoorten van verschillende populierensoorten, .
De werkzaamheden, welke inmiddels zijn verricht door Ir G. J. JURRlëNS, kunnen
als een aanvulling worden beschouwd op Rapport no. 144 van het Landbouw~Econo . .
misch Instituut .. Kostprijsberekeningen voor hout van groveden, douglas, inlandse eik
en populier".
. Het Bestuur van de Stichting voor den Landbouw heeft eveneens besloten een be...
drag beschikbaar te stellen voor het drukken van 1500 exemplaren van de .. Sorterings...
lijst 1950, indeling. meting en sortering van in Nederland geveld houe'. Zeer binnen...
kort zal dit boekje in druk verschijnen; Het kan worden besteld tegen de prijs van
f 0.50 per stuk .
. Met belangstelling nam de vergadering kennis van Rapport no. 144 van het Land...
bouw...Economisch Instituut .,Kostprijsberekeningen voor Jrout van groveden. douglas.
inlandse eik en populier",
Ter vergadering werd mededeling gedaan van het standpunt van het Hoofdbestuur
van de Stichting voor den Landbouw over de bebossing van gronden van het Staats . .
bosbeheer In Drente.
De Hoofdafdeling Bosbouw en de Commissie Grondgebruik van de Stichting voor
den Landbouw waren niet tot een eenslUidend standpunt gekomen. Het standpunt van
de Hoofdafdeling Bosbouw was reeds bepaald in haar vergadering van 18 Januari j.l.
De vergadering kwam toen tot de conclusie. dat. indien het met inachtneming van we . .
derzijdse belangen gewenst zou zijn bepaalde percelen woeste grond, die eigendom
zijn van het Staatsbosbeheer. te bestemmen voor de landbouw dan andere gronden ter
compensatie voor bebossing ter beschikking zouden moeten worden gesteld. daarblj
rekening houdend met de houtproductie. die op de gronden. die worden afgestaan, %OU
kunnen worden verkregen.
De Commissie Grondgebruik was van mening, dat slechts dan compensatie verhmgd
kon worden. indien het mogelijk 1s de beschikking te verkrijgen over objecten, welke
wel voor bebossing, doch niet of minder voor de landbouw çieschikt zijn.
Het bestuur van de Stichting concludeerde, dat de bestemming van de gronden van
het Staatsbosbeheer ondergeschikt moet zijn aan het algemeen belang en dat het beleids.-kwestie is welke bestemming de woeste gronden zullen krijgen.

