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Deze groote rollen worden onder afwikkeling tot een
eindlooze baan gemaakt. waarna roteerende snijdmachines.
zoog. bobineuses er de bekende rotatierollen voor de
nieuwsbladen van snijden.
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ONTGINNING VAN HAKHOUTBOSSCHEN.
In Nederland is vrij veel hakhout; in Friesland b.v. besloeg volgens
de jongste landbouwstatistiek het bosch een oppervlakte van 6866 ha i
daarvan was 4069 ha hakhout. dus bijna 60 0/0'

Deze bosschen werden geregeld, om de 8 à 10 jaar. gekapt. De eike..
bast ging als looimiddel naar de leerlooierijen en het z.g. talhout en
de takkenbossen werden vooraI.door de bakkers afgenomen. Sinds echter
. de leerlooierijen vooral chemische looimiddelen gebruiken en de bakkers
moderne heete.. lucht ovens, heeft het hakhout zijn economische beteekenis
verloren. en is het begrijpelijk dat vele eigenaren deze bosschen ontginnen
tot bouw... en weiland.
Van het standpunt der natuurbescherming is deze omzetting van bosch
in bouw... en weiland te betreuren. en ook economisch beteekent de om...
zetting niet uitsluitend winst. want het bosch heeft beteekenis als nest...
gelegenheid van vele voor' den landbouw nuttige vogels.
Het bestuur van .. It Fryske Gea" heeft daarom overwogen. op welke
wijze dit" bosch opnieuw rendabel ware te maken en kwam tot de over..
tuiging. dat dit zou kunnen geschieden door omzetting in opgaand bosch.
In de jongste vergadering van de contactconunissie voor Natuurbescher..
ming heeft de bekende boschbouwkundige Dr. Th. C. 0 u d e man S te
Putten deze omzetting aanbevolen; hij is er van overtuIgd. dat men in
den loop der Jaren een grooter percentage van zijn geld maakt. indien
men hakhout in opgaand bosch omzet. dan bij omzetting in bouw... en
weiland.
Gewoonlijk geschiedt deze omzetting. zooals vrijwel elke ontginning
in de laatste 15 jaren. met rijkssteun in werkverschaffing en dit was
voor .. lt Fryske Gea" aanleiding. zich te wenden tot den minister van
Sociale Zaken met het verzoek, om als regel rIjkssteun voor ontginning
van hakhoutbosschen alleen dàn te verleenen, als deze in opgaand bosch
worden omgezet. Hierop werd door den minister gunstig beschikt.
Voortaan zullen aanvragen tot ontginning van hakhoutbosch tot bouw...
of grasland om advies worden gezonden aan het staatsboschbeheer. Indien
dit college na onderzoek adviseert tot omzetting in opgaand bosch zal
rijkssubsidie alleen worden verleend. als het ontginningsplan overeen...
komstig dit advies wordt gewijzigd.
Ieder die het wel meent met ,het behoud van het natuurschoon en uit ...
brei ding van ons boschareaal gewenscht acht, zal met voldoening kennis
nemen van deze besliSSing van den minister.

