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Mededeelingenvan de Nederlaridsche
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LEDEN.
Voor het lidmaatschap werden ingeschreven:Hansen. oud~pperhoutvester bij den Dienst van het B~schwezt;,rrin Ned.--Indië.
Bilderdijklailn 44. Baarn. .
".
•
MI' M. C. Th. M. Baron van Hövell tot Westerflier, Boschbezitter...Groot
•
- Star. Malden.
Jhr Ir J. ~h. La m'a?-_ Tri p, R~ntmeester van. het Kroondomein, BOlllevard 8. Velp .
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D r 0 s't. VIi',':1 Florys Versterstraf,lt ?7 p.aar ":FJo.ri~ :yç,rster~t.raat 50 te Arnhem.
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De secretaris van de Nederlandsme BoschbouW-Vereeniging •
. G. M'emelink.·
;~
.~,

PERSONALIA.
---

<

!

BIJ K~B. ,is benoemd tot' hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool vr;x>t het doceeren
van houtmeetkunde. boschbedrijfscconomie. boschbedrijfsregeling' en houtteelt en bosch..
beschenning in .de tropen Or J. H. B e'c k i'n g. met ingang van den datum. waarop
hiJ zijn ambt zal aanvaarden.
. ,•..
,-

---

Uit ,de Dagl?laden,
HOUT UIT HET scHWÀliZWALD.
Contract voor levering van 100.000 m3 gesloten.
. " '1.-:: P.
In Dordrecht verwacht, men een dezer da-gen ,uit Duitschland ongeveer -1000 m3
rondhout. de eerste van ee~ reeks zendingen, welkê fu' totaal' voorloopig ongeveer
100.000 m3 hout zal omvatten. De Nederlandsche regeenn,g heeft met de autoriteiten
van de Frarischl! bezettings:tone in DuitSchlanèl een 'coptract gesloten waárbiJ Nederland
100.000 m'3 hout op stam in het Schwarzwald heeft 'gekocht. Deze bo'omen worden door
NederlandSche arbeidskrachten geveld' en' als stammen naar Nederland vervoerd. _om"
hier te worden gezaagd In RelchEmtal zijn barakken gebouwd,' voor- de huisvesting der
houtwerkers en de twee hotels zijn in' beslag genomen voor cantine.. en bureaudoel..
eInden."'
. '.
;.;
,."
- ' . '. _.,.,!.. •
.' :'-'
"
Sinds eenige maanden is de uitvoenng aan den gang; op liet oogenblik werken in
Reicherital omstreeks honderd Nederlandsche arbeiders. Geleidelijk àan zal dat aant!ll
worden uitgebreid. Het, is ol. de bedoeling, t,z,t tot een wekelijksche productie van om..
streeks 4000 m3 rondhout te komen. 'Tot, nu toe Is rond 20;000 m3 hout gekapt. ~ .~
,
"
Alg. Handelsblad 1 112 1916. _,
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MEDEDEELINGEN INZAKE DEN BOSCHBOUW.
DE HOUTV00RZlENING EN DE JACHT.

1. Rectificatie Prijzenbeschikking geveld inlandsch hout 1946 no. f.
In de publicatie van deze prijzenbeschikking in de December-aflevering van dit
tijdschrift moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht:
a. bI. 299, l;Jijlage E sub c, doorsnede in het midde'n ten minste 50 cm, moet zijn:
ten minste 30 cm;
b. bI. 301. Je regel staat (cursief): "kortelingen", moet zijn "hekstokken·'.
2. ,Kapverbod.
De afdeeling Voorlichting van het Ministerie van Landbo~w. Visscherij en Voedsel~
voorziening vestigt nogmaals de aandacht er QP dat het verboden is boomen en
andere houtopstanden te vellen ,of te rooien' z9nder vergunning. Deze vergunning
kan worden aangevraagd bij den Directeur van het Staatsboschbeheer te Utrecht.
Vruchtboomen - met uItzondering van noteboomen --- en knötwllgen mogen, zonder
vergunning worden geveld.
Tegen overtreders van deze bepalingen lZal een strafvervolging worden ingesteld.

3. Regeling schadevergoeding en subsidie herbebossching VOOr gevelde ol vernielde
houtopstanden. ,
De RijkSdienst voor Landbouwherstel heeft terzake een overzicht samengesteld,
waaraan het volgende is ontleen'd;
I,

productieve
. bep13ntingen:

A. Eigendom van
particulieren:

11. niet-productieve
beplantiugen:

I, groductieve

eplantingen:

B, Eifi,endom van

pu lIekrechte·
Iijke lichamen:
11. niet-productieve
beplantingen:

a. normale velling,
b. door oorlo~50m5tandigheden vernield j
c. roof door de burgerl:le\'olking.

I
I
I

a. normale velling;
b. door' oorlogsomstandigheden vernield i
c. roof door de burgerbevolking.
a. normale velling;
b_ door oorlogsomstandigheden vernieldj'
e. roof door ,de burgerbevolking_
a. normal,: velling;
b. door oorlogsomstandigheden vernield;
c. roof door de burgerbevolking.

!

1. Landschappelijk,
van belang.
) 2. Landschappelijk
niet van belang.

A1ge~een geldt:
..' .
1. Bij de beoordeeling van een object voor herbeplanting, wordt door den inspecteur
van den Rijksdienst. voor Landbouwherstel en den houtvester van het Staatsboseh..
beheer nagegaan en vastgesteld. welk gedee-Ite' van het object beschouwd kan worden
als productieve beplanting en welk gedeelte als, niet-:productieve beplanting. Dit geldt
vooral ten aanzien van landgoederen.
2. De schade-taxatierapporten worden opgemaa,kt door het Staatsboschbeheer.
3. Vergoeding voor schade aan houtopstanden wordt gegeven. Indien de schade is
i:langebracht door oorlogsgeweld, diefstal door de, D.W. of inundatie. Eveneens wordt
aan particulieren een vergoeding gegeven voor door de burgerbevolking geroofd, hout,
indien de aanleiding tot de plundering is gelegen in een oorlogsomstandigheid. b,v.
brandstoffennood en de gedupeerde niet in staat was de schade te verhinderen .
. -4. Het subsidie in de kosten van herbebossching wordt door het Staa'tsboschbeheer
gegeven voor de vervanging van productieve houtop.standen. die tusschen 1 October
1940 en 1 October 1945 zijn geve1d of vernield. Het subsidie bedraagt In het a1gemeen
50 % van de herbebosschingskosten en wordt meestal in' 2 termijnen betaald. t.w. 75 o/r

!!"II

"

r •
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nadat de herbeplanting is :aangebracht ,en 25 % 2 jaar later. Om voor subsidie in 'aan·
merking te komen moet het herbebosschingsplan zIjn goedgekeurd. Indien op het ,tijd..
stip d~r aanvrage de herbeplanting g.eheel ,e!l goed is uitgevoerd, kan het subsidie
ineens worden -uitbetaald.
5. De uitbetaling der, schadevergoeding ::van den Rijksdienst voor Lan~bouwherstel
vindt eveneens plaats in 2 termijnen, t.w. 50 % wanneer het Staatsboschbeheer het
herbeplantingsplan .heeft goedgekeurd; en 500/0 wanneer de herbeplateiilg is. ,uitgevoerd
Het Staatsboschbeheer doet hiervan mededeeling aan den Rijksdienst Landbouwherste).
6. Schade aan den grond wordt door den Rijksdienst voor Landbouwherstel in natura
hersteld. echter tot -geen hoog er bedrag dan f 250.- per hei.
7. Om voor een bijdrage van de C.O.L. in aanmerking te komen, moeten de her·
beplantingsplannen ter goedkeuring aan de 'C.O.L. worden' voorgele.gd. De kosten
voor het opmaken van een plan worden gerekend tot de kosten van uitvo~ring. zoodat
in voorkomende gevallen daarmede rekening wordt gehouden bij de bepaling van het
. subsidie.
A. Eigendommen van particulieren.
J. productieve bepl~ntingen:.
A. 1. a.. n~rmaal geveld:

A. L b.: door oorlogsomstandigheden
vernield:

A. I. c.: door burgerhoutroof: verloren
boschbczit :

50 % herbebosschings·subsidie van het
Staatsboschbeheer.
Schade aangeven bij het Staatsboschbe"l"'
heer. dat schade.taxatterapportim ver·
strekt 'aan den Rijksdiénst voor Land·
bouwherstel.
•
Sçhadevergoeding van· den Rijksdienst
vÇlOr .Landbouwhefstel Voor verloren op"
standen .
. 50 % .subsidie voor herbebossching van
het Staatsboschbeheer.
Schade a~nge~en bij het Staatsbos~~hbe;~
heer.
Schadevergoeding van' den Rijksdienst
voor Landbouwherstel.
50 % herbebosschings-subsidie van het
Staatsboschbeheer.
.

Worde~ voor de' gro~pen A. I. ben' A. I. c.1 uit aesthetische overwegingen in het
,kader van ,bet landschapsherstel bijzondere eischen gesteld, dan kan. rekening houdende
met den omvang dier wenschen, door ,de C.O.L. het subsidie tot maximaal 90 % wor.'
den verhoogd.
.

n. Niet"productieve beplantingen:
,A. H. a. : :normaal gevêld:

Geen subsidie.

A. TI. b.: door oorlogsomstandigheden ~
vernield:
.

Schade a~ngeven bij het Staatsboschbe...
heer. -Schadevergoeding voor verloren
hout. hetZij via '(Jen ,Rijksdienst .. IVoor
Landbouwherstel, hetzij via ae Schade
Enquête Commissie.
Verdi!r geen vergoeding.

A. U. c.: door burgerhoutroof verloren
boschbezit :

Schade aangeven bij het -Staatsboschbe...
heer. Schadevergoeding. ~hètzij via den
Rijksdienst voor ;Landbouwherstel, hetzij
via de Schade Enquête Commissie.
Verder geen bijdrage.

v

Worden de 'b~plantingen ,van de groepen .A. Il.,b. en A. IT. c. ·van belang geacht
voor het landschapsherstel. dan verleent de C.O.L.· een bijdrage van 50, tot 90 % van
de kosten van herbeplanting.
,.
..,~
...
.
Wordt uit aesthetische overwegingen uitbreiding van die beplantingen gewenscht.

.

,
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geacht. dan wordt de bijdrage van de C.O.L. verhoogd -van 50 <3{' tot maxiinaal 800/0
<voor boerenerven. afhankelijk van den omvang der uitbreidingen. Voor landgoederen
kan reeds zonder uitbreidingen de bijdrage tot maximaal 90 % gaan.

B. Eigendommen van publiekrechtelijke lichamen.
I. Produ-ctieve ~plantiDgen: (Gemeente~bosscheD. weg- en dijkbeplantingeri).
B. 'I. a.: normaal geveld:

Na goedkeurm"g van het herbeplantings~
plan 50010 subsidie van het Staa~bosch~
beheer.

B. 1. b.: door oorlogsomstandighederi
vernield:

Er wordt een schade .. taxa~ierapport op~
gesteld.
SOO!O herbebosschings--subsJclie van het
Staatsboschbeheer. Geen> schadevergoe...
ding.
De betrokken instantie kan zich wenden
tot de Commissie Financiering Weder..
opbouw PubliekrechteiiJke Lichamen.
met rverzoek om aflossing of kwijting van
eventueele schuldrestanten. plus een bij·
drage Jn de restant herstelkosten.

" B. L c. ~ door burgerhoutroof "vernield:

50010 he~bebosschings~subsidie' van het
Staatsboschbeheer.
Geen schadevergoeding.

Worden in het geval 'B.I. b bijzondere eisch"en gesteld in verband met de aesthetische
waarde voor het Iandschapsherstcl, dan kan een subsidie van de" C.O.L. worden ge·
noten. Deze bijdrage komt boven het subsidie van het Staatsboschbeheer en wordt
door de GOL. vastgesteld in overleg met de C.F.W.P.~LIchamen.
I I. Niet.productieve beplantingen:

B. 11. a.: normaal geveld:

Geen enkele vergoeding.
Wel moet het herbeplantingsplan ter
visie' aan de C.OL. worden voorgelegd,
opd~t "deze advies kan uitbrengen ,aan
Gedeputeerde Staren der betrokken pro-vincie of aan den Minister van Binnen..
landsche Zaken. ter beantwoording van
de vraag of de uÜgaven /Verantwoord
zijn.

B. II. b.: door oorlogsomstandigheden
vernield:

1. Object landschappelijk van
belang.
In het algemeen buiten de kom
der gemeente.
Schaderegistratie door het
Staatsboschbeheer.
Bijdrage voor het herstel aan·
vragen biJ de C.O.L. Na goed.
keuring van het plan stelt de
CO.L.in overleg met de CP.
W.P. Li.chamen een, extra bij.
drage vast voor de herbeplan."
tlng. Deze bijdrage- Is Diet af...
hankelijk van de financiëelc po-. sitie der gemeente of van den
"omvang der totale schade In de
gemeente.

2. Object landschappelijk niet vail be~
lang. .
Dus Jn het algemeen binnen de: bebouw.
de kom.
.
Schaderegistratie door het Staatsbosch ..
beheer.
Geen schadevergoeding.
Voor een lJijdrage in de herstelkosten
kan men zich wenden tot de GP.W.P.
Lichamen, die eeil "bijdrage kan vast..
stellen na advies te hebben ingewonne:n
van de C.O,L. De bijdrage is afhanke..
lijk van de financiëele positie der ge..
meente en van den omvang der schade
:lan de overige gemeente-eigendommen.'"
r
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Geen verdere 'schadervergoeding.
Indien van belang voor land~
schapsherstel, geldt voor de ob.. '
jeeten binnen de bebouwde kom
eenzeJfde regeling.
,

.,

B. H. c.: door burgerhoutroof -vêflorep,: ,0$
.
' .. '

Bij de z.g." wederopbouwgemeenten zal
men in het algemeen deze herstelkosten

op

de

werleropbouwrekening

kunnen

,plaatsen.
~,

,,'!

i ;~:_~ -·Gc~h,~'v&goediog.

.

Wel moet het her~eplantingsplan aan de
C.O.L. worden voorgelegd om advies uit
te brengen omtrent de vraag of 'de uit ...
gaven" verantwoord zijn.

4. Agrarische jaarbeurs.,

f

De Agrarische afdeeling van de Kon. Ned. Jaarbeurs deelt ons h~t volgende mede:
De Raad van Beheer der Kon. Nederlandsche Jaarbeurs. heeft voor enkele dagen de
vraag onder het oog gezien of de> agrarische afdèeling deel zou blijven uitmaken va!J.
de Najaarsbeur~ 'dan wel of deze, in verband met daar~ van bepaalde zijde gebleKen
wenschen, voortaan aan d.:::: Voorjaarsbeurs lVerbonden zou moeten worden.
1
Na uitvoerige bespreking van dit vraagstuk heeft de Raad van Behc,er te dezen, ge..
heel overee.ilkomstig het oordeel van de Commissie van Advies voor de agrarische
afdeeling der Jaarbeurs, van,' 'welke het meerendeel der leden \ZIch vóór het houden van
de agrarische Jaarbeur,s .in het najaar had uitgesproken,; besloten. dat de agrarische
,_
" .
afdeeling als onderdeel der Najaarsbeurs zal blijven gehandhaafd.,
Dit besluit heeft intusschen medegebracht, dat het, naar de "meerling IVan den Raad
van Beheer, gewenscht is te bepalen, dat deelneming met land.. -en tuinbouwmach1nes en
..werktuigen aan de Y oorjaarsbeurs niet kan worden toegelaten. Zoolang de Jaarbeurs
met een ernstig gebrek aari ruimte, gezien de aanVI"age voor deelriem~9g" welke de be'..
schikbare ruimte _in aanZienliJke-mate overtreft. te, kampen heeft. is het' niet mogelijk
bedoelde artikelen ook toe_te laten op' de Voorjaarsbeurs, terwijl toch de Najaarsbeurs
in het bijzonder VOOI" Agrarische Jaarbeurs' is bestemd. Deelneming met bedoelde ar..
tike1en ook aan de, V oorjaarsbe-urs toch zou een aanmerkelijke, ruimte Vaal" zich op·
eischen. welke .. onder de geldende omstandigheden. voor de "algemeene JaarsbeuI"s on..
mogelijk kan, worden gemist.
.
Fabrikanten van en handelaren in land.. en tuinbouwmachines en ...werktuigen zullen
mitsdien met hun artikelen riiet tot de Voorjaarsbeurs kunnen worden toegelaten. ,doch
zullen daartoe op de Najaarsbeurs ruimschoots gelegenheid vinden. De h1eI"door te be...
reiken concentI"atie van krachten op "de agrarische afdeeling zal. naar verwacht mag
worden. aan ,het welslagen van deze afdeeling als centrale demonstratie op land... en
tuinbouwgebied ongetwijfeld ten ~oed~_. k~~~~. ,,(. " .'j 'j""
.
.
-..... ".4"';. ..• .\>! ,!
_~.~ .1,.
.
S. Het opruimen en vernietigen. van 'afgestorven vruchtboomen.
pe Plantenziektenkundige Dienst te Wagenin~en Schrijft ons:
Op vele plaatsen in het laÎld zijn In den, loop van dezen zomer vruchtboomen van
verschillende soort afgestorven.
De afgestorven of eventueel nog, kwijnende, boornen blijken thw in steI"ke mate te
zijn 'aangetast dool" verschillende ,schimmels,: o.a. de beruchte lood9IaoszWBlP-. alsmede
door veI"Scheidene soorten houtschorskevers. bastkevers. houtrupsen en door den pere..
rip.gwonn. Door d~ aanwezigheid van al deze parasieten leveren deze boomen een
gevaar op voor hun omgeving.
."
De PJantenziektenku'ndige Dienst te Wageningen raadt daarom, aan alle bezitters
van vmchtboonien. bIj. wie dergelijke boomen voorkomen • .ten sterkste aan deze te ver..
wijderen. Het is wenschelijk dit thans ten_ spoedigste te' doen. aangezien tengevolge
van het natte najaarsweer' de loodglanszwam zich overvloedig ,op het dóode hout heeft
ontwikkeld en n~ de vOI"Stperiode hierop ,stellig haal" ontwikkeling zal voortzetten. Om
dit te voorkomen wordt aangeraden de gerooide boamen onmïddell1jk in stukken te
zagen en het gezaagde hout droog. d.w.z. in een schuur. onder een afdak of binnens-huis te bewaren. Droog beware~ is beslist noodig om de in het hout aanwezige
schi~eJs te dooden en daardoor de vçrspreiding er van te voorkomen.
.

~

Boek~espreking
\ .

h. ]. J. Po s't: Handleiding uaor den opzet en de Derwerking van Fisherproeven.
's-Gravenhage. Algemeene Landsdrukkerij 1946. 81 blz.• verschillende bijlagen.
De wisklUldige verwerking van waarnemingsuitkomsten is. langzaam in alle takken
van wetenschap doorgedrongen. Men ziE;,t thans in, dat een uitkomst geen waarde heeft.
wanneer de proef niet juist is opgezet en men geen indruk kan geven van de nauw~

keurigheid van het bereikte resultaat.
' .
Een van de bekendste methoden· voor het proefveldonderzoek is die va~ den EngeI~
scheq statil;lticus R. A. Fis her en het is deze methode. die de schrijver van dit werk~
je naar- voren brengt. Voor' een juiste beschrijving van de werkwijze worden enkele
hoofdstukken gewijd aan de berekening van gemiddelden. middelbare fouten. alsook aan
correlatie~ en regressieberekeningen.
.
.
Ir. Pos t tracht, op een eenvoudige wijze de methode van Fis her weer te geven
en haar ingang te doen vinden bij een grooter aantal onderzoekers . .systematisch bouwt
hIJ het werkje op; we vinden er in een bespreking van de verwerking van proèf~
v:eldgegevens met één. twee en. drie systematische factoren. Ook is een 'hoofdstuk gewijd
"
.
aan het Latijnsche "Vierkant.
Bij boschbouwkundige procfnèmingen wordt de methode~F.i s her .betrekkelijk weinig
gebruikt. hoewel b.v. het Zweedsche boschbouwproefstation met de werkwijze goede
resultaten heeft geboekt.
' .
In het voorwoord van het boek. dat is uitgegeven door het Ministerie van Landbouw.
Visscherij en Voedselvoorziening. schrijft de directeur van den Tuinbouw. dat hij ver. wacht. dat het aantal van hen. die den inhoud zullen doorwerken en in zich opnemen.
niet groot zal zijn Ik hoop. dat deze meening onjuist.is eO: dat een groot aantal onder~
zoekers zich ·de. methode-F i s h e·r door dit werkje zullen eigen maken.

A. Stoffels.

Uit de Dagbladen
MINDER HOUT '\(OOR WONINGBOUW.In verband met de houtpositie is het noodzakelijk geblekeQ, de toewijzingen voor
nieuwbouw drastisch 'te ·beperken. Dit is geschied ·blj een maatregel van het college
van Alg. Commissarissen voor .den Wederopbouw. Dit college heeft n.1. besloten. dat
. voor nieuwbouw 5 à 6 .~3 hout per woning beschikbaar zal worden gesteld. De hoevee1~
heid bedroeg voor den oorlog 10.à 12 m3 , doch 'was 'na de""bevrlJding reeds aanmer~
kelljk verlaagd.
.
.
• '
.
De architecten worden volkomen vrijgelaten in de verdeeling van het hout over de
te bouwen woning. doch uitdrukkelijk is bepaald. dat de beperking van de houttoewij:'
'
zing 'niet mag leiden tot ·cen ondeugdelijke constructie.
Belangrijke houtbesparingen kunnen verkregen worden door het .gebruiken van stalen
ramem die reeds door tal van fabrieken geproduceerd worden en van betonvloeren.
die. 'behalve houthesparing. bovendien het voordeel hebben., dat zé meer geluiddempend
zijn.
Ook met dakconstructies, -waarbij vrijwel geen hout gebruikt behoeft ·te. worden.
zijn reeds goede resultaten ·bereikt. ....
Trouw.6Jl 1947.

