Korte berichten
RESULTATEN VAN DE HOUTVERKOOPINGEN IN DE
HOUTVESTERI) "NUNSPEET"
De in den winter 1928 ....... 1929 in de Houtvesterij "Nunspeet" (Bosch~
wachterijen .. Nîeuw~Soerer·. "Speulderbosch" en "Sprielderbosch") gehouden
openbare houtverkoopingcn brachten in totaal op de som van f 25.559.00.
± 34 ha eikenhakhout op stam (12 jarigen omloop) kon per ha opbrengen
f 6~.OO - f 92.00. De prijzen hiervan waren aanmerkelijk haoger dan die
welke het vorige jaar werden gemaakt.
Licht eikenpaalhout (± 158 m3 ) bracht op f9.62 .....- f 12.57 per ml • Ten
opZichte van het vorige jaar was de prijs van dit sortiment gedaald. vermoedelijk in verband met de omstandigheid, dat tengevolge van de slooping
van eCD particulier landgoed in de omgeving. de plaatselijke markt eenigszins was overvoerd.
Beukenbrandhout (± 147 m 3) f9.90 - f 10.87 per ml , iets lager dan
verleden Jaar.
Droge eiken~ en beukenrijzen (± 160 vim) f5.61 "_ f6.86 per vim. ongeveer gelijk aan het vorige jaar.
Groene beuken~ en eikenri,jzen (± 270 vim) f 5.79 - f 6.63 per vim.
eveneens onveranderd.
Voor de naaldhoutsorteeringen werden de volgende prijzen gemaakt;
Licht paalhout (daksparren. enz.) (243 m3) f 1030 --~ f 13.26. gemiddeld
± f 12.00 per ml •
Hein- en staakhout : 1301 m3 ) f 7.78 --- f 13.92, gemiddeld f 11.80 per m3.
- DennenhrBndhout: (1407 m3 ) f4.75 --- f8.9B. gemiddeld E7.11 per m 3 •
De eenheidsprijzen voor de naaldhoutsorteeringen waren aanmerkelijk
hooger dan verleden jaar.

KEURING VAN WERKTUIGEN VOOR HET
UITSLEEPEN VAN HOUT
De A.T.F. (Ausschuss fUr Technik in der Forstwirtschaft) schrijft dezen
zomer een keuring uit voor inrichtingen. welke gebruikt kunnen worden bij
het uitsleepen van hout. voornamelijk als dat met behulp van paarden geschiedt.
Deze keuring valt geheel onder de bepalingen van de "Prüfungsordnung
fUr Hauptprüfungen forstwirtschaftlicher Maschinen und Geräte". terwijl
gelet zal worden op
A. de geschiktheid der" gebruikte materialen;
B. de doelmatige constructie;
C. den invloed op den wrijvingsweerstand bij gebrUik (wordt gemeten):
D. de praestatie
1) bij stamhout van uiteenloopende lengte en dikte.
21 bij slappen. vasten en rotsachtigen bodem,
3) in de vlakte en op hellingen,
4) in ·onderhout van uiteenloopende boomsoort en hoogteontwikkeling :
E. de gemakkelijke bediening. zekerheid en duurzaamheid:
F. het prijswaardig zijn en economisch zijn in het gebruik;
G. de mogelijkheid tot verbetering.
De te keuren gereedschappen en inrichtingen moeten het transport naar
den afvoerweg vergemakkelijken. In het bijzonder moeten zij den wrijvingsweerstand verminderen, voorkomen dat de -stam zich in den grond boort
en er toe bijdragen, dat de jonge planten in het bosch zoo weinig mogelijk
beschadigd worden.
Van wege het groote belang dezer keuring voor den boschbouw voldoe
ikgaame aan het verzoek van de A.T.F om ook in Nederland uitvinders of firma's
van dergelijke inrichtingen op te wekken om aan deze keuring deel te nemen.
Tot 20 April was gelegenheid tot aanmelding bij de .. Dcutsche Forstverein", Potsdamerstrasse 134 111 , Berlin W 9.
De Directeur- van het Rijksboschbouwproefstation,
bla De Boschbouwkundige.
L. C. GEERLING.

