KOOPT GEEN DENNEN VAN NIET GEWAARBORGDE HERKOMST
,door

E. D. VAN DISSEL en

J. P. VAN LONKHUYZEN.

Het is nog niet zoo heel lang geleden. dat er in ons land
weinig of geen aandacht ':Verd gèschonken aan de herkomst
van planten of zaad van den groveden.
Maar al te vaak werden vroeger de dennen planten en het
dennenzaad gekocht bij hen. die de voprdeeligste aanbiedingen deden: naar de herkomst werd daarbij' veelal niet gevraagd. Het voordeel was echter dikwijls schijnbaar. Het
goedkoope zaad en de goedkoope planten leverden in vele
geva]l.en slecht groeiende bosschen. die voor de toekomst
weinig of niets beloofden. De oorzaak daarvan was. dat het
zaad werd betrokken uit streken. die. vooral uit klimatologiscb ~ogpunt beschouwd. te veel met ons land verschillen.
Dergelijke slecht groeiende grovedennenbosschen. die thans
nog hier en daar in ons land aanwezig zijn. bewijzen de;nood-

zakelijkheid van het koopen van zaad en planten van goede
herkomst.
Toen in 1926 de vereeniging tot waarborg van de herkomst van zaad en planten van den groveden (W.H.G.)
werd opgericht, is daarin zeer veel verbetering gekomen.
Bij genoemde vereeniging zijn de meeste kweekers van grove-

dennen aangesloten. Deze kweekers leveren uitsluitend p!anten. gekweekt uit zaad van goede herkomst. Door een van
Regeeringswege daartoe aangewezen ambtenaar wordt daar.0P contröle geoefend.
Hoewel tegenwoordig in den regel dennenplanten worden
gevraagd met zegel van de vereeniging W.H.G. - dat ziju
dus dennen. waarvan gewaarborgd wordt. dat zij uit zaad
van deugdelijke herkomst zijn gekweekt - komt het toch
nog voor -

zelfs bij gemeentebesturen -

dat dennen wor~

den gekocht van kweekers, die niet bij genoemde vereeniging
zijn aangesloten en die dus niet kunnen aantoonen. dat de
planten zijn gekweekt uit zaad van goede herkomst. Daar~
door is de kans geenszins uitgesloten. dat planten van ver-'
keerde herkomst worden geleverd. die slecht groeiende bosschen geven. Daarom raden wij ieder. die bosschen aanlegt
aan. koopt uitsluitend dennen en zaad bij personen, die bij
de vereeniging W.H.G. zijn aangesloten, AUéén deze leveren
planten en zaad. waarvan de goede herkomst vaststaat. ter-
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wijl het prijsverschil onbeduidend is. Deze dennen worden
met contrölezegels geleverd. Let voorts op onderstaand
vignet .dat alleen de leden van de vereeniging W.H.G.
mogen voeren.
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HOUT KOOPEN EN GELD TOE.
De rijkssteun voor hoephout en teen, zal de prijzen
en den handel niet redden.
Vreemde toestanden.
Teil overstaan van den te Houten gevestigden notaris A. L. B u u r Dl 0,

is hedenmorgen -in het gebouw van IC en W. een verkooping gehouden
van hoephout en teen onder de gemeenten Bunnik, Houten. Schalkwijk,
.
Tuil en 't Waal, Vreeswijk, Ijsselstein. enz.
Wij kennen het beeld van een dergelijke veiling. Binnen enkele minuten
is het lokaal blauw van tabaksrook. Jassen blijven aan, hoeden en petten
op. dus Iedereen heeft het lekker warm.
We hooren van steungelden en van lage prijzen en herinneren ons dat
er voor 4-jarig hout rijkssteun wordt uitgekeerd. De toestanden in de
griendeultuur, waar het hoephout, de snij· en stikteen vandaan komt, zijn
van dien aard dat het rijk voor een uitkeeriflg hede gezorgd. Maar toen
we zoo eens praatten met onze buren kregen we wel den indruk dat ook
met dezen steun de griendeultuur niet is te redden. Er is nu nog 4-jarig
hout gesneden, dat onverkoopbaar is.
De veiling gaf een moeilijk te verwerken beeld van de toestanden,
want de steun die in vijf klassen naar kwaliteit is verdeeld. wordt gedeeld
tusschen"kooper en verkooper. Wanneer er dus een perceel 4.jarig hout
kwam maakte qe notaris eerst de steun bekend. Zoo zagen wij dat een
perceel. waarop f 35.- steun was, op f 11.- werd gemijnd. De kooper
krijgt de helft van de steunuitkeering. dus f 17.50, hij moet betalen f 11.dus krijgt hij van het rijk nog f 6.50 ; tevens is hij eigenaar van het hout
. geworden. De verkooper krijgt -de f 11.- plus nog f 17.50 van het rijk.
Zeowel van onze buren. eigenaars en koopers. met wie wij een oogen·
blik spraken. als van eigen waarneming kregen we den indruk, dat de
regeering met dezen steun op den verkeerden weg is.
Eén bunder 4·jarig waarden. en elzenhout, waarop f 40.- steun werd
uitgekeerd, dus f 20.- voor den kooper. wordt gemijnd op f 34.-. Een
ander perceel· van 2 ha waarvoor de kooper f 40.- steun krijgt. brengt
f 24.- op. Behalve het hout. krijgt de kooper dus nog f 16.-.

