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Alle boseigenaren . en beheerders, die van plan zijn in de komende
winter 25 of meer bomen van bedoelde soorten en afmetingen te vellen

(eventueel door middel van dunning). wordt verzocht. dit NU reeds te
willen berichten aan het Bosbouwproelstation T.N.O .. Postbus 23. Wageningen. waarna van die zijde nadere bijzonderheden zullen worden
medegedeeld.

NEDERLANDSE HOUT ACADEMIE
De Nederlandse Hout Academie zet pcr 1 October de lopende cursussen voort en
opent weer cen 3~jarige en een 2-jarige cursus, achtereenvolgens genoemd groepen

H en J. In de eerste worden 120 schriftelijke lessen gegeven, betreffende loof- en naaldhout en hun producten (eindexamen October 1958). in laatstgenoemde 86 schriftelijke
lessen over hoofdzakelijk naaldhout en zijn producten. maar ook iets van het loofhout

(eindexamen October 1957). Men kan zich voor deze welbekende cursussen, geleid
door de houtexpert W. Boerhave Beekman te Den Haag. opgeven bij de Academie.
p/a Stichting Houtvoorlichtingsinstituut. Keizersgracht 321. Amsterdam. Hiervoor dient
men snel de prospectus met het aanmeldingsformulier aan te vragen.

Mededeling van het Bosschap
TEELTVERBOD ONGEWENSTE HERKOMSTEN
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur van het Bosschap hebben ondergetekenden. naar aanleiding van een brief d.d. 9 Februari 1955 van
de Directeur van het Staatsbosbeheer. gericht tot het Bosschap. zich. in
het verband van een werkgroep "teeltverbod ongewenste herkomsten".
beraden of er aanleiding bestaat om dWingende voorschriften te maken
ten aanzien van het gebruik van zaad en plantsoen.

De Directeur van het Staatsbosbeheer schreef in zijn boven aangehaalde brief. dat de bosbezitters. bij gebruik van zaad en plantsoen van verkeerde herkomst. niet alleen zichzelf. maar ook de gemeenschap grote
schade berokkenen. In verband met de in de vorige eeuw in het groot
aangekochte hoeveelheden dennenzaad van te zuidelijke herkomsten
(Darmstadt en Frankrijk), waaruit hier te lande slechte opstanden zijn
ontstaan, heeft men in het begin van deze eeuw getracht hierin verbete~

ring .te brengen. Een en ander heeft er toe geleid. dat in 1926 de Vereniging W.H.G. (Vereniging tot Waarborg van de Herkomst van Zaad
en planten van de Groveden ) is opgericht. welke vereniging er op eenvoudige wijze toe heeft bijgedragen. het gebruik van inlands zaad en van
planten uit inlands zaad geteeld. ingang te doen vinden. door een vrijwillige contröle onder de leden in te stellen. Deze contröle is later uitgebreid tot andere naaldhoutsoorten.
Het bleek al spoedig gewenst om, naast de contróle op uitzaai en handel, ook de eventuele ongecontroleerde invoer van zaad en planten te

250
kunnen voorkomen. Daarom hebben destijds de Bedrijfschappen voor
Sierteeltproducten en voor Tuinbouwzaden invoerverboden afgekondigd.
Deze verordeningen hebben sedertdien nuttig gewerkt.
Aangezien de genoemde bedrijfschappen (thans productschappen)
zich op het standpunt stellen, dat zij zich met economische en marktordenende problemen moeten bezighouden en dat de gevraagde invoerverboden, die in' de eerste plaats voor de bosbouw van betekenis zijn,
door de overheid of door de bedrijfsgenoten in de bosbouw (Bosschap)
moeten worden geregeld, maken zij bezwaar tegen uitbreiding en zijn er
zelfs toe overgegaan om de bestaande invoerverboden in te trekken.
Dit is oorzaak, dat het Bosschap het nodig heeft geoordeeld, om, mede
naar aanleiding van boven genoemde brief van de Directeur van het

Staatsbosbeheer, een kleine werkgroep in het leven te roepen, teneinde
deze materie nader te bezien en hierover rapport uit te brengen. De werkgroep, die op 25 Maart en 7 Juli bijeen is geweest, heeft de onderhaVige
kwestie van alle kanten bezien. De werkgroep is daarbij eenstemmig tot
de conclusie gekomen, dat voorlichting primair dient te zijn; dwingende
bepalingen moeten tot het uiterste worden beperkt. Voortdurende voorlichting is van het grootste belang, vooral in jaren, dat zaad en plantsoen

van douglas -schaars zijn, omdat juist dan het gevaar het grootst is.
De Werkgroep is in meerderheid van oordeel, dat de verantwoordelijkheid voor de herkomstkeuze bij de bosbouwondernemer dient te liggen.
Eén der leden echter is van oordeel, dat dit laatste principe weliswaar
als juist kan worden aangenomen, maar dat, zolang de mogelijkheid van
een stelselmatige voorlichting van alle aangeslotenen bij het Bosschap
nog niet ,bestaat. een regeling van bovenaf wel gewenst moet worden ge-

acht.
Door het wegvallen van de. invoerverboden aan de grens kan thans
weliswaar zaad en plantsoen van onbekende en mogelijk geheel verkeerde
herkomst worden ingevoerd, doch de bosbouwondernemers, die van de
bonafide kwekers hun materiaal betrekken, kunnen hiervan geen schade
ondervinden. De bonafide kweker in ons land zal er niet gemakkelijk toe
overgaan om zaad van verkeerde herkomst in te kopen. Eén der leden zou
hierbij aangetekend willen zien, dat het probleem hier ruimer dient te
worden beschouwd en wel met het oog op de houtproductie van Nederland als geheel.
De Werkgroep, die wel een ontwerp-Verordening heeft gemaakt, is
dan ook in meerderheid van oordeel, dat geen bindende voorschriften op
dit gebied gemaakt dienen te worden. Mocht volgens deze meerderheid
in de loop' der jaren blijken dat O.a. door het wegvallen van de invoerverboden aan de grens, hier te lande ongewenste toestanden ontstaan,
dan kan de situatie opnieuw worden bezien.
12 Juli 1955.
F. W. Burger
G. Houtzagers
J. F. van Oosten Slingeland
S. J. Halbertsma.
Het bestuur van het Bosschap heeft besloten, de onderhaVige kwestie
voorlopig aan te houden.

