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VOOR HOUT IN 1961 EEN MATIGE VERBETERING VERWACHT
De tegenwoordige situatie op de houtmarkt duidt er op. dat in het laatste kwartaal
van dit jaar het verbruik van bosbouwprodukten groot zal bUjven en de algemene
vooruitzichten voor 1961 doen veronderstelIen dat cr een matige verbetering in de
marktsituatie zal komen. Tot dez:e gevolgtrekking komt het "Houtbulletin Vaor Europa",
een periodiek van het secretariaat van de Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties.
De houtzagerijen in de voornaamste zachthout exporterende landen van NOQrd~
Europa zijn in het voorjaar en in de zomer voortdurend bezig geweest met de
verwerking van de veel grotere houtopbrengst van het kapseizoen 1959/1960. Sta·
tistieken voor de eerste zes maanden van 1960 bevestigen dat de stijgende lijn van de
Noordeuropese prijzen ook als een stimulans werkte op de produktie van Oostenrijk,
Frankrijk, West-Duitsland en Joegoslavië.
De gegevens, die verkregen werden uit betrouwbare handelsbronnen in NoordEuropa, doen veronderstellen. dat tot eind juli van dit jaar de verkopen van de
voornaamste zachthout exporterende landen bijna gelijk waren aan de totale uitvoer
van 1959. De eerste plaats werd bezet door Finland, waar de verschepers reeds
contracten verwierven voor 1.055.000 standaards. 100.000 standaards meer dan verleden
jaar. Uit de berichten blijkt verder, dat de verkopen van Zweden tot genoemde datum
920.000 standaards beliepen, ongeveer 104.000 standaards minder dan de totale export
van dat land in 1959. Op het ogenblik heeft men nog geen volledig beeld van de
door de Sowjet-Unie aangegane verplichtingen, maar tot eind juli jl. lagen de verkopen
aan de zes voornaamste kopers in West-Europa aanzienlijk boven de 600.000 standaards. Zij waren dus veel groter dan de totale uitvoer naar dezelfde bestemmingen
in 1959.

De laatste maanden is de Canadese concurrentie sterk toegenomen. Eind juli had
het Verenigd Koninkrijk 304.000 standaards van Canada gekocht tegen 176.000 standaards op hetzelfde tijdstip van het vorige jaar. De handel in hardhout, zowel in
blokken als in gezaagd hout. is in 1960 belangrijk toegenomen.
Over het geheel genomen is in de eerste helft van 1960 de export van gezaagd
hardhout uit de voornaamste Europese exportlanden belangrijk groter geweest; in die
periode nam ook de uitvoer van blokken hardhout uit Europese landen toe. De naoorlogse toeneming van de handel in tropisch hardhout hield aan.
De economische indicaties geven een redelijke zekerheid dat in de nog resterende
maanden van 1960 het verbruik van bosbouwprodukten groot zal blijven, en velen
voorspellen voor 1961 een matige verbetering van de marktsituatie in haar geheel.
Na enkele jaren van afwisselend grote en kleine handel zijn er thans redenen aan te
nemen, dat de mate van schommeling kleiner zal worden en dat het verbruik, door
grotere capaciteit van de industrie en de hogere levensstandaard. zich gaat stabiliseren
op het niveau van de betere jaren vijftig. Op het ogenblik worden, nog vöör het
vaststaat hoe hoog de prijzen in het kapseizoen 1960/1961 zullen zijn. voelhorens
uitgestoken voor latere aankopen.
De voorraden rondhout en gezaagd hout in de exportlanden worden voor de tijd van
het jaar normaal geacht, maar de veel grotere omvang van de invoer door de
voornaamste invoerlanden in Europa doet grotere voorraden aan het einde van het
jaar verwachten.

A.H.B" 14 oktober 1960.
VERKEERSOMLEGGING VOOR DURE IEP
Bij Oud-Vossemeer op Tholen heeft een nieuwe herverkavelingsweg een omweggetje
moeten maken rond een iep. Eerst wilde men de boom rooien. De sta-in-de-weg moest
dus worden gerooid. Maar iepen zijn schaars in Nederland: het hout is zeer gezocht
en een volgroeide boom brengt f 2000 tot f 4000 op. Daarvan was ook de ambachtsheerlijkheid Nieuw- en Oud-Vosserneer, eigenaresse van de boom, op de hoogte. De
herverkaveling mocht de boom kappen mits een nota van f 2000 werd voldaan. De
herverkaveling wilde niet. Men kwam niet tot een vergelijk, zodat de herverkavelaars
een andere oplossing zochten. De weg werd met een keurige bocht om het obstakel
geleid.
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L~DBOUWHOGESCHOOL-STUDIE

IN 1962 OPENGESTELD VOOR
OPGELEIDEN AAN DE
HOGERE BOSBOUW EN CULTUURTECHNISCHE SCHOOL?

Een specifieke richting in het intensieve nederlandse landbouwonderwljs is de hogere

opleiding voor bosbouwkundige en die voor cultuurtechnicus. Het zijn heide opleidingen
die in hoge mate gericht zijn op de praktijk, waardoor zij een niet onaanzienlijke
werfkracht uitoefenen op jonge mensen. Het aantal candidaten is dan ook ieder jaar
groot. Dat echter toch lang niet iedereen er in slaagt tot deze opleiding te worden
toegelaten. is intussen begrijpelijk, als men weet dat de; cand~daten voor deze opleiding
ook worden beoordeeld .naar hun persoonlijkheid. Zij immers zullen straks door hun
hogere opleiding een belangrijk aandeel hebben in de leiding van plannen en ontwik·
kelingen van de landbouw. Het spreekt vanzelf dat daarvoor bepaalde karakter~
eigenschappen worden gevraagd. Daarnaast moeten de candidaten voor deze opleiding
in het bezit zijn van het diploma H.B.S.-B of het diploma M.U.L.O.-B in combinatie
met het diploma middelbare landbouwschool.
De aangenomen candidaten van de eerste groep krijgen bij hun opleiding tot
cultuurtechnicus of bosbouwkundige het eerste jaar een landbouwopleiding, terwijl de
candidaten van de laatste groep. onder andere voor de wis- en scheikundevakken
aan een theoriejaar deelnemen.
Intussen is het gebleken. dat bij hen. die deze opleiding aan de Hogere Bosbouw
en Cultuurtechnische School van de NederIandsche Heidemaatschappij te Arnhem met
goed gevolg hebben doorlopen. soms toch nog de behoefte bestaat aan een universitaire
studie in deze richting. Men heeft dan in deze 4-jarlge opleiding met zijn vele praktijkfacetten wel zo de smaak in verdere studie in deze richting gekregen·. dat alsnog een
voortzetting ervan aan de Landbouwhogeschool wordt begeerd. Dat nu was tot voor
kort niet mogelijk voor hen die niet tevens in het bezit van het H.B.S.-B diploma
waren.
Aangezien het nieuwe onderwijsprogramma voor de Hogere Bosbouw~ en Cultuur~
technische opleiding deze laatste voorwaarde eigenlijk overbodig maakt. ligt het in
het voornemen van het Ministerie van Landbouw en Visserij te bevorderen dat met
ingang van het einde van het schooljaar 1961/1962 alle leerlingen. die de Hogere
Bosbouw~ en Cultuurtechnische School van de Nederlanclsche Heidemaatschappij met
goed gevolg hebben doorlopen. door kunnen studeren aan de Landbouwhogeschool.
Het bestuur van de Ncderlandsche Heidemaatschappij is reeds met dit besluit in kennis
gesteld.

