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en andere stichtingen op het gebied van natuurbescherming. van de
Rijksnatuurmonumenten en van opengestelde landgoederen.
Het Jaarboek getuigt, met zijn voorgangers, van de onverflauwde
werkzaamheid der Vereeniging voor het doel, dat veel meer daadwerkelijken steun van ons volk zou moeten ontvangen. Als men alleen reeds
denkt aan de, uit een oogpunt van recreatie. zoo belangrijke terreinen
als het Nationaal Park "Veluwezoom", de bosschen en vennen bij Olster~
wijk. de Loonsche en: Drunensche d.uinen' en het Leuvenumsche bosch.
verdient de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten dan niet meer
financieelen steun dan een totale jaarlijksche contributie van nog geen
150.000.- ?
Moge dit fraaie jaarboek er toe bedragen, dat ,menigeen zich geroepen
voelt om mede 'den last te dragen van, een Vereeniging, die zoovele
landgenooten in staat stelt te genieten van onvolprezen natuurschoon.
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NOORWEGEN GAAT LAND· EN BOSCHBOUW
UITBREIDEN.
Noorwegen houdt zich thans, naar .. Das Reieh" meldt, bezig met een
uitbreiding van zijn bedrijvigheid op het gebied van land~ en boschbouw.
Totdusver was in Noorwegen op een oppervlakte van 32 mill.- ha slechts
ongeveer 1 mill. ha of omstreeks 3 % voor den landbouw in gebruik.
Ongeveer de helft daarvan was gras~ en weiland. Voor graan bedroeg
de bebouwde oppervlakte 190.000 ha, waarvan 15 % haver. 32 % gerst.
189'0 tarwe en de rest rogge en mengkoren.
Het plan is thans de geheele bebouwde oppervlakte met 560.000 ha
te vergrooten. Voor graan zal zoo mogelijk de oppervlakte tot 320.000 ha
of met meer dan tweederde van de huidige oppervlakte worden uitge~
breid. Op deze wijze zou Noo:rwegen een veel grooter deel van zijn
behoefte uit eigen bodem kunnen dekken.
Noorwegen heeft het. aldus "Das Reich", vroeger niet .noodig gehad
zijn bedrijvigheid op landbouwgebied te vergrooten, daar de scheepvaart
voldoende opbracht voor den overzeesehen invoer van, levensmiddelen.
Door leveringen van mest kan Duitschland de maatregelen op land·
bouwgebied in grooten omvang ondersteunen'.
Van bijzondere beteekenis is verder in Noorwegen nog het plan tot
modemiseering van den boschbouw. dat een: spanne tijds van 20 jaar
omvat. In dezen tijd zullen groote boschgebieden door den aanleg van
wegen en spoorwegen worden ontsloten. zullen de boschweiden worden
beperkt en zullen op uitgebreide schaal bebosschingen geschieden.
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VERZEKERING VAN DE HOlITVOORZIENING.
Ten behoeve van het binnenlandsc/r verbruik.
Tusschen de bevoegde Duitsche en Ncclerlandsche dienstorganen wordt
overleg gepleegd over de aanwijzing van een gevolmachtigde voor de
bo.sch~ en houtvoorziening. met het oog op de tegenwoordige en toekomstige verzekering van de behoefte aan hout als grondstof. wiens
bemoeiingen zich uitstrekken over alle vraagstukken. welke met de pro··
cluctie en levering van ruw hout verband hebben. De beteekenis van
deze grondstof is steeds grooter geworden. zoodat zij thans op de eerste
plaats van alle ruwe materialen is gekomen. Men kan gerust zeggen. dat
hout het meest veelzijdige van alle ruwe materialen is. omdat het een
gansche rij van sleutelposities inneemt, waarop andere industrieën zijn
aangewezen.
Hout is een natuurproduct. het product van het bosch wezen. Daardoor is de beteekenis van het boschbedrijl gelijktijdig met zijn product
toegenomen. Op het gebied van de bebossching blijft in ons land steeds
nog zeer veel te doen, hoewel een klein. doch voortreffelijk Staatsboschbeheer reeds in de laatste jaren tezamen met de Nederlandsche Heidemaatschappij goede vorderingen in den boschstand heeft weten te verkrijgen.
De in het Duit~che rijk sedert jaren juist gebleken stelregel. alle takken
van bedrijf. in welker middelpunt het hout staat. organisch te ordenen
en in een centrale samen te brengen. dient nu ook in Nederland tocpassing te vinden.
Hierbij kan met zekerheid worden gerekend op een' belangrijk voordeel voor de Nederlandsche volksgemeenschap. wanneer de bestuursmaatregelen worden vereenvoudigd. plannen en de uitvoering daarvan
doeltreffend worden geleid en de houtvoorziening den lande meer dienstbaar wordt gemaakt.
Met het bosch is bovendien een reeks van belangen voor de bevolking
verbonden. Ook deze moeten worden bevorderd. Voorzoovcr de natuuren heembescherming met boschzorg. boom .. en struikaanwas samenhangt.
zal deze evenzoo tot de taak van den gemachtigde dienen te behooren.
Een verder arbeidsgebied voor hem is de regeling van de jacht-aange··
legenheden in overleg met de vertegenwoordigers van den landbouw.
Uit de hier in het kert opgenoemde belangengroepen zullen den gevolmachtigde vakkkundige medewerkers ter zijde staan. Tegelijkertijd zullen
de leiders van de betreffende departementen zoo mogelijk vele hunner
volmachten aan het nieuwe instituut. dat onder hun leiding werkt over~
dragen. Hierdoor wordt een eenvoudige en snelle werkmethode verkregen.
die in de tegenwoordige situatie van bijzonder belang is.

