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Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw yereeniging
LEDEN
Tot het lidmaatschap werden toegelaten:
Mevrouw E. van Vloten-Perrin te Wageningen, Belmontelaan 5; Ir
A. G. Gerritsen te Arnhem, Jansstraat 17; Ir W. Rolvink te Arnhem,
Cronjéstraat I en Ir H. P. Uittenbogaard te Naarden, Rubenslaan I.
De secretaris, P. H. M. T rom p.
ADRESVERANDERING
Ir D. Sikkel verhuisde van Rijssen naar Zwolle, Wipstrikkerallee 45.

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
KRUISBEKKENJAAR
De Kruisbek (Loxi8 curvirostra) komt dit jaar weer zoveel voor, dat gevoegelijk van
een Kruisbekkenjaar kan worden gesproken, evenals in de jaren 1942-1944.
Voor het verkrijgen van een goed beeld van deze invasie doet Jaap Taapken. ,,'t
Huys te Warmont". Warmond. een beroep op ons bosbouwers om eventuele waar~
nemingen te noteren en aan hem in te sturen. Het gaat niet alleen om de trekgegevens.
waaronder datum. plaats, aantal. sekse en leeftijd vallen, maar ook om waarnemingen
over het gedrag, het voedsel en omtrent andere soorten (Grote- en Witbandkruisbek).
alsmede gegevens over de meerdere of mindere rijkheid van vruchtdraging der bomen
(in het bijzonder van naaldbomen). Door de geringe dracht van vrijwel alle naaldhout
is de kruisbek dit Jaar plaatselijk zeer hinderlijk ten opzichte van de zaadwinning; bij
het loofhout ook door he~ opeten van de beukenoten. Medewerking aan dit onderzoek
verdient dus ten zeerste aanbeveling.

OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
SEIZOEN 1953/1954
GrofJeden, Oostenrijkse den, Corsicaanse den.
De oogstverwachting voor aHe drie dennensoorten is slecht. zodat de voorziening
VOor deze soorten moeilijk begint te worden. Van de Oostenrijkse den is nauwelijks
import te verwachten en van de Corsicaanse den is de mogelijkheid daartoe ook al matig.
Alle winning in ons land van deze twee soorten en vooral van Corsicaanse den. ver~
'" dient de voorkeur. daar in het bijzonder Frankrijk geen speciale waarborgen geeft. Het
is dan ook weinig bemoedigend voor de bosbouw. dat ook de verwachting voor het
volgend jaar weer even slecht is. Ofschoon van de groveden altijd nog wel wat te
plukken valt. is de winning van selectiezaad practisch' niet mogelijk.
Groene douglas en Japanse hu'iks.
Misoogst van groene dougIas Enkele iets betere berichten van Japanse lariks hebben
nauwelijks betekenis, Ook in de Ver. Staten is een misoogst van douglas. zodat de
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zaadvoorziening van deze houtsoort. na herhaalde misoogsten. in een hopeloze toestand is geraakt. Invoer van Japanse lariks uit Japan is gelukkig wel mog'elijk; er is
daar weer een oogst.

Fijnspar.
Misoogst.
Zomereik.
Van de zomereik wordt in het algemeen een behoorlijke oogst verwacht. Plaatselijk
'
echter wat minder tot slecht. ~ogelijk door nachtvorstbeschadiging.
Am. eik.
In de voornaamste winningsgebieden Van de Am. eik wordt een redelijke oogst verwacht; alleen van de hoge gedeelten van de Veluwe luiden de berichten slecht.

,

'Beuk.
Van de beuk is een zeer matige oogst te verwachten. doch verspreid over het land
zou plaatselijk wel iets zijn te verzamelen. daar er sterk dragende homen voorkomen.
Berken en elzen.
Er is cen matige oogst van berk en zwarte els en een slechte oogst van witte, els te
verwachten.
Staatsbosbeheer;

BOOMKWEKERIJ
De afdeling Boomkwekerij kwam op 2 September 1953 te Utrecht in vergadering
bijeen. Uitvoerige besprekingen werden gewijd aan het Voorontwerp van Wet ter vcrvanglng van het Kwekersbesluit 1941. Hierbij bleek dat bij tal van boomkwekers niet
veel enthousiasme bestaat voor deze materie. Besloten werd de opvattingen van de afdeling in een advies aan het hoofdbestuur samen te vatten.
Voorts kwam de afdeling tot overeenstemming over de oprichting van een stichting
voor onpersoonlijke reclame voor het gebruik van boomkwekerijproducten in het binnenland. Besloten werd de ontwerp-statuten aan het hoofdbestuur voor te leggen.
Uitvoerig werd eveneens gesproken over de prijzen van bosplantsoen. De afdeling zal
dit vraagstuk verder in s.tudie nemen en proberen tot een goede oplossing van de problemen rond dit vraagstuk te geraken.
,
Tenslotte werden 46 adviezen aan het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten vastgè,
steld inzake de erkenning van adspirantboomkwekers en de uitreiking van teeltrecht.

Boekbesprekingen
PLEIDOOI VOOR ONS INLANDSE HOUT
[741 '"

094.5]

In het Inlands Houtnummer van de Houtgazet. 3e jaargang nr 3. September 1953.
uitgave van het Houtvoorlichtingsinstituut te Amsterdam, Keizersgracht 321. wordt in
enkele artikelen gewezen op het grote nationale belang van de houtproductie van de
Nederlandse bossen en b~plantingen.
Het hoofdartikel, getiteld ,,]s er voldoende inlands hout 1" bevat een vraaggesprek
met de Secretaris van de Commissie Inlands Hout. Uit dit gesprek blijkt de grote be~
tekenis van het Nederlandse bos en de weg .. , erf~ en grensbeplantingen voor onze na~ ...
tionale econOmie. Van de totale jaarlijkse bijgroei van 700.000 m3 naaldhout en 200.000
m 3 loofhout wordt nog slechts een gedeelte geoogst. daar de oppervlakte jong bos nog
groot is. Over een aantal jaren mag er evenwel op worden gerekend. dat deze gehele
houtmassa aan de markt komt. Bij een jaarlijks verbruik 'Van 6 millioen m3 rondhout
zal dus op den duur circa 15% uit eigen land kunnen' worden geleverd, hetgeen een
,
belangrijke besparing aan deviezen betekent.
Het fabeltje, dat het inlands hout van inferieure kwaliteit zou zijn. wordt energiek

