Mededeelinge~ van de Nederlandsche
Boschbou wvereeniging
Overeenkomstig het besluit van de Algemeene Vergadering heeft het bestuur met betrekking tot den noodtoestand
in het inlandsche bosch- en houtbedrijf den volgenden brief
aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid gezonden:
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.
Utrecht. 19 November 1932.
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Aa·n Zijne Excellentie
den Minister van Economische Zaken en Arbeid
te •s-Gravenhage.
Het bestuur der Nederlandsche Boschbouwvereeniging
. heeft de eer het volgende onder de aandacht van Uwe
Excellentie te brengen .
. De economische crisis.· waaronder ook ons land gebukt
gaat. komt in den boschbouw en in den houthandel. alsmede
in de houtverwerkende industrieën tot uiting door een sterk
verminderde vraag naar hout. die gepaard gaat met een
steeds toenemende daling der prijzen. De oorzaken hiervan
moeten, "Daaf de meening van het bestuur, in de eerste plaats
gezocht worden in den invoer van hout uit het buitenland

tegen ongekend lage prijzen. De rendabiliteit van het Nederlandsche boschbedrijf. die ook in, normale tijden laag is. wordt
door een en ander zoodanig gedrukt. dat nog slechts met
verlies kan worden ·gewerkt.
Het boschbezit is. zoowel uit economisch als uit ethisch
. oogpunt. voor de bevolking van groot belang. In het bijzonder treedt hierbij thans naar voren de groote beteekenis
van den boschhouw als bron van werkverruiming. vooral
gedurende de wintermaanden. als de overige arbeid op het
platte land vrijwel stil ligt. De regeering gaf reeds meermalen blijk het belang van den boschbouw te erkennen door.
dezen vorm van bodemcultuur met behulp van wettelijke
regelingen (Boschwet 1922. wijziging van de wet op de Inkomstenbelasting. en Natuurschoonwet 1928) te bevorderen. Naar de meening van het bestuur bestaat er dan ook
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aanleiding om in deze bijzonder moeilijke' tijdsomstandigheden"
den boschbouw ~e maatregelen, die verbetering kunnen
brengen, niet te onthouden;.-"
" "
In verband met het afwijkénd .karakt"er"·~an ,den. boschbouw tegenOver de!, land- en' tuinbouw, zullen eventueel
te neme!' steunmaatregelen "van and"eren aard moeten zijn
dan die; welke voor laatstgenoemde takken- van bodemcultuur zijn getroffen,
Aangezien de ongunstige" toestand eensdeels word~ v·er~
oorzaakt door invoer van hout tegen zeer lage _prijzen. zoJ.J:

een invoerbeperking mogelijk ~en der middelen tot verbete-"
ring kunnen zijn, Afgezien nog van de vraag of het mogelijk"
en gewenscht is langs dezen weg verbetering te zoeken,
meent het bestuur, dat op minder ingrijpende wilze een; zij
het bescheiden verbetering van den toestand mogelijk moet
worden , g e a c h t . " .
"" "
De sterk verminderde vraag door den land- en tuinbouw
naar geriefhout - een der belangrijkste dunningsprodücten
onzer bosschen - zal eerst weer kunnen toeneme:n bij' een
opbloei in deze bedrijven. Van den regeeringssteun, die de

land- en tuinbouw ontvangen, zal de cboschbouw zijdelings,
ongetwijfeld eenig voordeel genieten 'in den vorm- van ruimere
vraag" naar geriefhout.
Van zeer veel belang voor den Nederlandschen boschbouw is voorts de mogelijkheid van een geregelden afzet
van "mijnhout. Verreweg het gro!'tste gedeelte van de naaldhoutbosschen in Nederland, is bestemd om als mijnhout te
worden geëxploiteerd, terwijl" ook voor de, giçvedennenbosschen, waarvan dit niet het eenige doel is, de uitkomsteri.
van het bedrijf toch zeer,nauw verband houden mefcle mijnhoutprijzen. Dit is een gevolg vàn het feit, dat, naar de
ervaring leert, de gemiddelde mijnhoutprijs van grooten
invloed is' op de prijzen van de andere sortimenten' van
grovedennenhout. Waar de prijs van het mijnhout thans 'is
gedaald tot een bedrag, waarvoor van geen loonende exploitatie meer sprake kan zijn, worden de boschbedrijven ernstig
bedreigd. Naar de meening v.a'n het bestuur zou een verhooging van den prijs van het mijnhout tot het nlveàu van
voor enkele ja,ren, wederom een" gescheiden win'stmarge.
mogelijk maken. Hiervan zou dan tevens een niet onbelang"
rijke werkverruiming het gevolg zijn, vooral indien het kwan~
tum inlandsch hout, "dat de mijnen gebruiken, bedragende
in 1931 122000 ma, tevens zou worden vergroot tot b.v.
150000 ma.
"
•
Het bestuur spreekt het vertrouwen uit:' dat Uwe Excellentie deze maatregel. di<i, in vergelijking met de steun'regelingen, welke voor verschillende andere vormen van
bodemcultuur zijn ,genomen: weinig Ï11grijpend, doch" voór
den boschbouw niettemin van groot belang' is te 'àchten, '
0"
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