Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
WIJZIGING VAN DE VERENIGING W.H.G.
De Vereniging tot Waarborg van de Herkomst van zaad en planten van de
Groveden en andere boomsoorten, welbekend onder de benaming "Vereniging W.H.G." of kortweg "de W.H.G." heeft onlangs haar doelstelling belangrijk gewijzigd. De vereniging draagt thans de naam "Vereniging van Boomzaadhandelaren-eesters en Bosplantsoenkwekers, voorheen Vcr. W.H.G."
en wil derhalve zijn de vertegenwoordigende vakorganisatie voor de boomzaadhandelaren en bosplantsoenkwekers in Nederland en zal als zodanig ook
naar buiten optreden.
Ook de bosbouw heeft groot belang bij een overzichtelijke eenheid in organisatie, terwijl tevens het internationaal overleg binnen de E.E.G. een voor
Nederland representatieve organisatie eist.
Het besluur is thans als volgt samengesteld: H. den Ouden, Boskoop, voorzitter; C. P. Domen AMzn., en Jac. Lombarts, beiden te Zundert; Ir G.
Memelink te Arnhem en A. W. Stabel te Best, leden.
Secretaris is Ir F. W. Burger, waarmede het secretariaat is gevestigd te
Bilthoven, Strausslaan 15, telefoon 03402-3350.

OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN SEIZOEN 1963-1964
[232.311]
In het vorige seizoen 1962-1963 is de oogst van boomzaden van vele houtsoorten
onder het jaarlijkse gemiddelde gebleven. Helaas kan ook in het komende seizoen
1963-1964 geen grote oogst worden verwacht. Hierdoor zal wederom met de oude
voorraad moeten worden voortgewerkt, terwijl het daarnaast noodzakelijk zal zjjn
boomzaden in te voeren. Voorzover zaden worden ingevoerd moet aan de goede herkomst altijd de voorkeur worden gegeven boven een eventueel lagere aankoopprijs,
omdat de meerprijs van zaad van goede herkomst ruimschoots met de toekomstige
houtoogst terugkomt.
De oogst aan tweejarige kegels van groveden zal over het gehele land niet meer dan
middelmatig zijn, hoewel plaatselijk in Noordbrabant en Limburg een iets betere oogst
wordt verwacht. Wat de éénjarige kegels betreft mag ook VOOr 1964-1965 slechts op
een middelmatige oogst worden gerekend.
Voor de Corsicaanse en Oostenrijkse den blijft de verwachting voor de tweejarige
kegels eveneens middelmatig. Een uitzondering vormt de Duinstreek en Noordbrabant,
waar plaatselijk een vrij goede oogst wordt verwacht. De vooruitzichten voor het volgende jaar, 1964-1965, komen echter weer niet boven het middelmatige uit.
Van de overige naaldhoutsoorten Japanse lariks, fijnspar en dOllglas is geen oogst
te verwachten.
Bij het loofhout geeft de beuk evenmin enige oogst. Voor inlandse eik en Amerikaanse eik zal de oogst slecht zijn, alhoewel plaatselijk in het zuiden van het land een
weinig eikels worden verwacht.
De vooruitzichten voor witte els zijn middelmatig, voor berk en zwarte els iets boven
middelmatig tot vrij goed. De vooruitzichten voor deze houtsoorten wisselen overigens
plaatselijk sterk.
Mededeling van het Staatsbosbeheer.
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HET ZESDE WERELDBOSBOUWCONGRES
Het zesde wereldbosbouwcongres zal in Spanje worden gehouden, en wel in het
begin van 1966, in F.A.O.-verband, met excursies in enkele Middclandsezee-Ianden.
Voorop zal staan de F.A.O.-schatting van de houtvoorraden in de wereld en de toekomstige beboefte aan hout als climax van de "Timber Trends Studies" van de laatste

drie jaren.

WIE MIST TIJDSCHRIFTNUMMERS?
Er werden in de laatste jaren wel eens nieuwe leden en abonné's aangenomen, die niet meer konden worden voorzien van alle nummers van hun
jaargang van het tijdschrift. Door de hulp van hen, die ons overcomplete
nummers zonden (waarvoor we alijd dankbaar zijn!) zijn we waarschijnlijk
wel in staat de tekorten aan te vullen. Het is dan wel zaak dit binnenkort op
te geven aan de redactie-secretaris, F. W. Burger, Strausslaan 15, Bilthoven.

RICHTLIJNEN VOOR DE BEDRIJFSREGELING
VAN BOS BEZIT IN NEDERLAND
Met van ringband-(multo-)perforatie voorziene bijlagen,

waaronder:
OPBRENGSTTABELLEN
der voornaamsle Nederlandse productielloutsoorlell.

*

Bestellen door overschrijving van f 6,- op postrekening van de
"Secretaris Commissie Candidaat Houtvesters", kantoor te Wageningen, nr. 9041 61, onder vermelding van "Richtlijnen".

De opbrengsttabellen zijn, voor wie de uitgave reeds eerder aanschafte zonder
deze tabellen, ook afzonderlijk verkrijgbaar door overschrijving van f 1,50 op
vorenverme1de postrekening, onder de aanduiding "Opbrengsttabellen".
N.B. De ringband is verkrijgbaar bij uw boekhandelaar à J 2,-, uitgave Esveha
v.h. Ph. Simons en Co N.V., Den Haag, Rijswijkseweg 512.

