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veelvuldig in Noord-Europa voor. maar is altijd een bewijs
van toekomstige vervening en een voorbode van den ondergang van het bosch, wanneer de mensch niet ingrijpt.
De dwaalweg in den boschbouw. die in ons land vel e jaren heerschte. om deze zure begroeiing diep in den grond
te brengen . heeft zeer ongunstig op onze boschgronden ingewerkt.
In de naruurbossohen, waar een hellend terrein voldoende
afwatering vindt en gunstiQc
humustoestanden bestaan
volgt de eene generatie naaldhout de andere op in onafgebroken reeks alle eeuwen door, en van bcdemmoeiheid is geen
spoor te ontdekken.
In ons land stellen beuk en eik hoogere eischen aan den
grond dan naaldboomen, maar de grove den neemt tusschen de
naaldhoutsoorten een bijzondere plaats in en de oude boschbaas, die mij van den graven den vertelde en deze sprekend
invoerde met de bewering: ..baas. daarginder heb je me geplant, maar hier op deze plaats wil ik groeien", heeft volkomen gelijk. Men heeft den graven den overal, op alle zandgronden. zelfs op de stuifgronden. aangeplant in zuiveren opstand. en thans houdt moeder natuur schoonmaak en opruiming in het door menschen slecht begrepen bosch.
Schimmelziekten en parasietenplagen sloopen de grove
dennenbosschen en het is de taak van den modernen boschbouw, hierin wijziging te brengen.

REVUE DES EAUX ET FORËTS. NOVEMBER 1927.
L. Turc wijdt een artikel aan het verdwijnen van den zomereik in de bosschen van het plateau van Nevers (in het oostelijk gedeelte van midden Frankrijk),
Verschillende oorzaken worden- hiervoor aangegeven [vreterij van processierupsen in 1918. sterk optreden van meeldauw in 1919 en 1921. het droge jaar 1921 en schorskevers
in 1922). Schrijver meent echter. dat ten slotte al deze Iactoren min of meer secundair zijn en dat juist die buitengewone omstandigheden ons de duidelijkste aanwijzingen geven.
welke soorten voor bepaalde streken en gronden niet geschikt
zijn. Vroeger is de eik, en vooral de zomereik, doordat deze
soort niet voor brandhout door de bewoners mocht worden ge·
kapt, hier meer naar voren gekomen en heeft zich bij den toen
zeer extensieven boschbouw een plaats veroverd. die hem
eigenlijk niet toekwam. In het moderne boschbedrijl - in den
gesloten opstand -- zal hij dus weer zijn plaats moeten inruimen voor den hier meer thuis hoorenden beuk en vooral voor
den wintereik. ABeen in meer open stand zal -h ij zich op vele
plaatsen misschien nog kunnen handhaven, doch de tegen-
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waardige economie vraagt meer dan bosschen voor weide en
brandhout. Sc h rijve r wil dus geen bijzondere ma atregelen te r
verbetering van de n groei, maa r ziet hierin voorna melijk een
vingerwijzing. die de natuur o ns geeft betreffe nde de ke uze
der houtsoorten en waa rtegen het nutteloos is zich te v erzetten .

R . Hickel wijst er o p. dat C haudey den grove n den va n d e
Alpen ten onrechte .. P in de GenèlJe" noemt. C ha udey refereert zich hierbij aan de oude benamingen van V ilmo rin en
Mathleu. die onderscheid maken tusschen P. silvestris rubra
(met naar boven gerichte takken) en P. silvestris vu lg aris
(m et horizontale vertakking). Onder deze laatste zo u dan oo k
ressorteeren de "genevensis". Schrijver toon t aa n, dat de benaming al veel ouder is en eigenlijk afkomstig van Jean Bauhin ( 1650). die onder dezen naam verschillende Pinussoo rten
samenvatte. Roeden te meer om hem niet meer te gebruiken.
doch daarvoor in de plaats liever te trachten de versch illende
rassen van deze houtsoort (met hun vooral· ve rschillen de
bruikbaa rheid) nauw keurig te beschrijven en te ca talogiseeren.
A. Arnould geeft een verhandeling over d e Duit sche sta tistieken van productie en gebruik van hout . H ij bekritiseert v ersc hille nde minutieuse berekenin gen , die g een waard e hebben ,
daa r zij ten slotte all e slechts o ntlee nd zijn aan oorsp ronkelijk
zeer globale schattingen. Hij concludeert verder uit de ve rschillende berekeningen, dat me n van de productie der bosschen
aan werkhout q lobaal 25 % ka n aftrekken o m de w erkelijk gebru ikte hoeveelh ed en werkhou t te k rijge n (verli es door s chor se n. korten, e nz} . D e oppervlakte aa n b os ch is in Duitschland
thans 88 % va n d ie va n voo r den oo rlog, het binnenlandsch
verbruik ' van werkhout was in 1924 25 % en in 1925 7 %
lag er, de uitveer (zonde r de ve rplic hte leveranties voor h er stel) respectievelijk 56 en 44 % hoo qer . H et totale ve rbruik
aan hout (voor binnen- en buitenland) was in 1925 no g
slechts 2.25 % lag er. Er is ee n sterke toename va n uitvoer
van verwerkt hout. In 192 5 werd 45 % van het ingevoerde
hout weer v erwe rkt uito evoerd.
M. P aillié besch rij ft de we ttelijke maa tregele n ter bescherming van de bosschen in Jap an. [ a pan is zeer rijk aan bossche n
(63.5 % der totale oppervlakte is boschgrond: 43.523. 118
H .A .. waa ro nder echter circa 7 mûlioen H .A ... G enya ", oo rspr onkelijk on rbos cht maar bestemd om weder te wo rden hehoscht} . D esalniettemin zijn de maatregelen ter besch er ming
d er bosschen zeer streng: 5 % van alle bosschen zijn scherm bosschen, waaronder ± 322.000 H .A . die aan particulieren
toebehooren, Deze bosschen zijn aan nauwkeurig toezicht onderworpen , de eigenaars krijgen echter vergoeding voor de
hieruit voor he n voortvloeiende schade. Deze sc hade wordt betaald door den S taa t. maar kan ook worden gebracht te n laste
va n hen . die daarvan profiteeren.
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Ook " niet-schermbosschen" van publieke lich a men en zelfs
van particulieren kunnen aan toezicht worden onderworpen
of aan verplicht gestelde bepaalde maatregelen.
Verder kent de Jap. boschwetgeving groote waarde toe aan
de stichting van ,.boschbouwmaatschappijen ,. ter bevordering
van een rationeele behandeling van bosschen, vooral van
kleine complexen. Voor oprich ting is noodig de bewilliging
van minstens ~ / 3 der eigenaren. bezittende te za men minstens
2/ " van de totale oppervlakte. Dergelijke maatschappijen zijn
wettelijk erkend en staan onder contröle der regeering. Op 'h et
einde van 1924 waren er reeds 436 opgericht. over een oppervlakte van circa 210.000 IH.A.
Ten slotte bevat de boschwet nog verschillende bepalingen
ter bestrijding van brand- en insectengevaar en ter controleering van het houtvervoer.
Vooral de stkhting van "b oschbouw ma a tscha ppijen "
wordt door Paille ook voor andere landen sterk aanbevolen.
Onder het hoofd "Chroniqlte [oresti ére" wordt nog besch reven de ..dendrograaf"' van Mac Dougal (Amerika) . een zelfregistreerend inst rument ter controleering van den diktegroei.
Opmerkelijk zijn vooral de dage/ijksche schommelingen in
dite. De sapopstijging in de houtvaten tengevolge van de voerdamping door de bladeren. veroorzaakt ee n samentrekking
van den stam, die 's morgens begint en tot ' s avonds toe voort duurt. Gedure nde den nacht krijgt de stam zijn oorspronkeIijke d ikte te rug. D e samen trekking varieert van 1/1250 tot
1/ 200 va n de doo rs nede van den boom.

G. H ,
BULLETIN D E LA SOCIÉTÉ CENTRALE
F O R EST IÉRE D E BE LGIQ UE.
November 192 7.

C. D uter me schrijft over het he khout in de Ardennen . Dit
bed rijf is hier nog van vri j groote beteekenis (mee r dan 50 ,000
H ,A , of bijna ' /10 van de geheeIe beboschte oppervlakte van
België) . Een groot percentage der hakhoutbosschen is hier
echter zeer slecht en verwaarloosd en wordt geëxploiteerd
met een omloop van 18-20 jaar. Men gaat echter steeds meer
inare n . dat het noodzakelijk en ook mogelijk is, de opbrengsten te verhoogen (verlenging van den omloop tot 28 à 32
jaar; het laten staan van spaart eigen uit de beste eiken; op
de beste plaatsen volledig omzetten in opgaand hout) . D it
laatste acht schrijver het beste, alhoewel er in de Ardennen
ook qroote oppervlakten zijn , die door 'hun ligging (sterke hellingen. te oppervlakkige grond, te droge grond voor opgaand
bosch) hakhout zullen moeten blijven . Dit is bij een meer deskundige exploitatie ook geen bezwaar, want de prijzen van
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he t ha kh ou t zijn over het algemeen in de A rd enn en goed en
tot twaa lf maal d ie van voor d en oorlog ( uit de n aa rd de r zaa k
voo r een niet onbela ngrijk gedeelte ook het gevolg va n d e d a lin g van de Be lgisc he fr a nc ) . H et hou t wo rd t in de ee rste
plaats gebruikt voor m ijnhou t. waarvoor he t buiten g ewoo n geschikt is, voo ral van het ha khou t met verle ng de n o mloop . V erder voor de schorswinn ing (waarva n de beste kwali teiten v.n.l .
worden uitg evo erd naar Nederland en Luxembur g en de mindere naar Engeland). vo or brandhout en) voor takkenbossen.
Schrijve r geeft in dit artikel uitg ebreid cijfermateriaal over
de ve rsc hillende sorteeringen. die pe r H .A. 'kunnen worde n
geoogst. de kosten hiervan en de opbre ngste n .
Een ge middelde opbrengst van 25-28-jarig hakhout o p
sta m na aft rek der spaartelqen, is 3500-6000 francs (f 250f 425.- ). D it levert 40-70 M 3 mijn hout en 85- 100 bossen van 25 K.G . sc hors. V oo r het sc ho rs en betaalt men 6-8
fran c per bos van 25 K. G .
E en goed gevoerd beheer zal de ze opbrengste n nog aa nmerkelijk d oen stijgen. Z oo word en ook opbrengsten ge noemd
va n 11.000, 15.000 en zelf s 17.500 francs per H .A .. eveneens
va n ha kh out va n d enzelfden leeltijd . In dit Voe rband wordt
er o p aa nged rongen om overal meer spaa rteigen te lat en staan
en voo ra l het w eekhout ge regeld weg te kappen . V eel 'hakhout is sterk in o pb rengsten ac hte ruitgegaa n. o mda t bij een
te ko rte n o mloo p bet week ho ut d e over ha nd heelt gekrege n
o p de betere soo r te n . Op d e betere gro nden di en t het ge he el
o mge zet in opgaand hout , doo r het laten staa n va n s pa ar telgen o f wa ar noodi q tusschenplan ten va n eik of and ere waardevoll e so o rten al s esch, eschdoorn. enz. Het eike n we rkhou t
toch wordt in België voortdurend schaarseher en duurder.
Eg. Rosseels beh andel t d e houtprijzen in 1927. De loofhoutsoorte n zijn in België sinds het vorige jaar ste rk in prijs ÇJestegen ( eik 20-40 %, b euk 30 % ). All een d e prij s van h et
populi erenh ou t is ge zakt ( het vo rige jaa r groo te v raag naar
populie renhout voor de luciferfabric ag e: nu ve el mind er export va n lucifers naar E na eland door de hoo g e inv oerrechten
al daar) .
Schrijver ve rwa ch t ech ter over he t algemee n geen daling
van de p rijzen van het loofhout.. eerder het tegendeel. Fran krijk sluit steeds meer zijn g renze n voor den uitvo er va n zw aar
wer kho ut en de prij zen in a ndere la nde n zijn med e d oo r d en
koe rs van de fran c van 'dien aa rd. dat va n die zijde voorloc
pig ook geen concurren tie is te vreeze n.
W a t het naald hout betreft. zoo zijn de prijzen in België
voor het ·mijnho ut thans zoo goed a ls geheel gebasee rd o p d e
bnitenlandsche ho utprijzen. M en betaalt voo r h et zware mijn hout uit P olen . Ruslan d en Noorwege n ± 275 franc
( ± f 19.- ) franco Belg isch e grens; in het la nd zelf 250 à
260 fr a ncs (± f 17.50 ).

12
Het zaaghout is in België zelfs nog duurder dan het buitenlandsche. waarschijnlijk een gevolg va n het feit. dat de afmetingen hier over het algemeen zwaarder zijn dan va n de
buitenlandsche, voora l Noorsche sparren.
T en slotte wordt de vraag gesteld of de hooge ho utprijzen
niet zullen leiden tot veel kappen en onthossching. V oor deze
vrees bestaat geen ernstige reden: de hooge prijzen zijn niet
va n tijdelijken aard. Bo vendien - en hierop kan ook Voor
ons land niet voldoende de aandacht gevestigd - als algemeene regel geldt. dat het beste middel om de boschoppervlakte in een land te doen toenemen is. het nemen van maatregelen. die den boschbouw meer loonend maken. W anneer
dus het bosch hooge opbrengsten geeft. zal het niet verdwij nen, maa t toenemen.
In het artikel worden voor de verschillende streken en voo r
de verschillende afmetingen de gemiddelde houtopbrengsten
gedurende 1927 medegedeeld van eik. esc h, beuk, iep. populier.
berk en van het naaldhout (grove den en fijnspar voor mijnhout en voor za ag hout).
Goblet d'Alviella d oet een beroep op de Belgisch e kweekers om meer winte reik (Qnereus sessiliflora) te gaa n kweeke n. D e winte re ik is de hoofdboo m voo r Zuid-B elgië en voo r
de Ard ennen : in Brabant vindt men heide soorten ( zom er- en
wi nterei k) door elkander; in Vla a nd eren en de Kempen v.n.l.
den zomereik. Sch rijver w ijst er op. dat er be paalde omstand ig .
heden zijn. w a arin de wi nte reik verre is te verkiezen. Hij groeit
uitst ekend op eiken eiken grond . b eha lve wanneer deze wat
voc htig is en op zware k leiqronden. H ier schijnt de zomereik
heter op zijn plaats te zijn . D aar en tegen op d ro gere g ro nde n.
op Zuid- en O osth ellingen . o p ka lkg ro nden en in de geb er g'testreken. moet beslist de voorkeur wor de n g ege ven aa n den
wi ntereik. H et is ec hter zeer mo eilijk o m bij de kweekers grootere partijen plantsoen va n wintereik te verkrijgen. Z ij kweeken ze niet. voor een groot gedeelte doordat zij onvoldoende
op de hoo gte zijn met het onderscheid tusschen beide soorten.
En waar de wintereik betrekkelijk weinig zaadjaren heeft. is
het gevolg dat deze soort - evenals bij ons te la nde zeer
waa rsc hijnlijk het geval is geweest - geleidelijk mee r gaat
ve rdwijnen. A a n dit plint wordt thans zoowel doo r de boschbouwers als door de kweekers. onvoldoende aandacht 9'esc ho nken en het hangt eigenlijk van het toeval af. of iemand
bij zijn plantsoen een gedeelte wintereik krijgt of niet . D it
moet veranderen! Kw eeker s moeten zich toeleggen op het
kweeken va n oeel meer wintereik; de boscheiqenaars moeten
voor ieder bijzonder geval uitmaken o f zomereik dan wel wintereik moet worden geplant ; in zeer vele gevallen za l dan de
laatste soort worde n "g eko zen.
D e Belgische Boschraad heeft in zijn vergadering van Juli
j.1. een Commissie b enoe md tot het instellen van een onder-
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zoek naar den groei en de gr oei -eisch en van den groenen
D ouglas in België. V erder is er in d eze vergadering op gewezen hoe sterke uitbreiding in den laa tsten tijd het gebruik
va n hout skool heeft verkregen in Frankrijk. speciaa l als
brandstof voor aaro's . D it stelsel is hier al zeer vervolmaakt en
wo rdt door de Fran sche regeering op allerlei mani eren aangemoedig d (s ubsidies bij aan koop van hierop ing erichte
vrachtauto's, redu ctie va n 50 % op d e b elasting va n dergelijke a uto's}. België is in d ezen nog veel a chter. W el zijn hier
de omstandigheden ook eenigszins a nders dan in Frankrijk.
A lle hakhout en na aldh ou t gaa t hier bijna naar de mijnen.
Slechts het afval wor dt ver koo ld en vindt dan nog een ruim
afzetgebied in eige n fabrieken en verder naar Nederland en
E ngeland . V oor België is du s de noodza kelijkheid om meerderen afzet voor de houtskool te zoek en niet zoo geboden als
voo r Frankrijk. Toch zal het med e om andere redenen gewensch t zijn, da t ook de Belgische reg eering aan dit punt
meer aandacht gaat schenken. Als zoodanig word t al dadelijk
aa nbevole n het o p meerd ere plaat sen s tichte n van depots van
houtskool en ve rla ging van de vrachttarieven voor vervoer van
br andhout en houtskool.
In de Chrontoue [oresti ére word t o.a. gewezen op de groote
sc hade. d ie de konijnen - die in België nog steeds onder het
wild wo rden gerangschikt en du s als zoodanig worden beschermd
doe n aan de jonge b eplantingen en bezaaiingen. Er is
sinds 2 jar en een we tso ntwe r p ingedi end - dat echter nog
steeds niet in openba re behandeling is gek omen (!) - om het
mogelijk te maken ze in bepaalde streken op te ruimen door
vergiftigen met zwavelkoolsto f. Deze wordt in v loeibaren
vorm (op een lap gegoten) zoo diep mogelijk in de holen gebracht, die vervolgens worden dichtgestopt.
In het groot-hertogdom Luxemb urg heeft men door een
stelselmatige behandeling op deze wijze het konijn in verschillende streken vrijwel geheel opgeruimd. Van 'Voordeel is ook,
dat de methode geen nadeel kan doen aan ander wild.
V erder bevat deze rubriek het verslag van een excursie
naa r he t Staatsbosch va n Pynven bij Exel 'en versc hille nde
ref era ten e n uittr eksels uit andere periodieken. Hiervan dient
no g ve rmeld een mededeeling uit ..Beis et R ësmeux" over het
ge bruik l.'an zaagsel voor het ve rvaardigen van betonvloe ren.
D eze zoogenaamde .iho u tb eto n" wordt verv aa rdi gd door het
zaa gsel te beh a nde len met een chemisch bindmiddel, dat de
massa tev ens onbra ndba ar maa kt. In Fran krijk en Duitschla nd bestaan al verschillende fab rie ken. die hiervoor groote
hoeveelh eden hou tzaag sel verwerken. Deze cement vereenigt
na verharding in één product de goede eigen scha ppen van
den houten parketvl oer ( elastisch . za chte r. geluid loos ) met die
van het gewone plaveisel (één aa ne en gesloten oppervlak zonde r voegen en daardoo r ook hy giëni sch er en gemakkelijk af-
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waschbaar . duurzamer. onbrandbaar . minder slijtage).
Het schijnt een zeer goed bruikbaar materiaal te zijn voor
werkplaatsen. kantoren. winkelmagazijnen, ateliers, hospitalen. scholen, schouwburgen. enz.
Het wordt ook reeds v eel geb ru ikt in d e wagens van de Metropoli tain en van de Compagnie der Wag on-Lits en nog nergens vindt men in deze wagens eenig spoor van slijtag e. van
scheuren of van loslaten.
G.H.

JOURNAL FORESTIER SUISSE.
December 1927.

I. De motie Badoux.
IJe heer Badoux, professor in boschbouwwetenschappen
aan het poIytechnicum te Zürich . redacteur 'Van het ..Journal
Ierestier suisse", heeft in de algemeene vergadering van de
Zwitsersche Boschhouwvereeniging van 29/8 '27 te Neuch ätel
de volgende motie ingediend:
I. De Zwitsersche Boschbouwvereeniging besluit met haar
streven om in geheel Zwitserland boschreserves tot stand te
brengen. voort te gaan.
2. De voornaamste doeleinden zullen zijn: het bewaren,
verrijken en vergrooten van merkwaardige boschterreinen en
parken .
De voorsteller merkt hierbij het volgende op:
In 1906 stelden de heeren Badoux en Gleitz voor. eenige
oude, maagdelijke bosschen tot reservaten te verklaren . Eénparig was de vergadering er voor en cenige jaren later was
men er in geslaagd 3 reservaten tot stand te brengen, n.l .
te Scattl é (Graubünden),
te Schattdorf (Uri),
te Thurau (St. Gallen).
Dit was de eerste stoot tot her behoud van natuurmonumenten, die weer ten gevolge had de reserveering van het
prachtige ..Pare national' in het Engadin.
Spoedig daarna redde men het prachtige bosch van Dürsrüti , in samenwerking met de Zw . Ver. tot Behoud v . Nat.
monum .. het canton Bern en de gemeente Langnau. Sedert
hebben de Zw. Boschb. Ver. en de Ver. tot Beh. v. Natuurman. (L.P.N. = Ligue pour la proteetion de la Nature) samengewerkt en zijn de bosschen te Scartl ë en te Schattdorf
aan de L.P.N. overgedragen. Het reservaat van het bosch te
Thurau werd opgeheven.
De Heer Badoux vindt dat de Zwitsersche Boschbouw Ver.
nog verder nuttig kan zijn. De reservaten moeten de voornaamste boschhoutsoorten. zoowel gemengd als zuiver. be-
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vatten. Dit nu is me t het Pare national in het Engad in niet het
geval. H et lig t te hoog voor eik. beuk . zilverden . e n ta l va n
andere houtsoorte n. A lleen de hou tsoorten va n he t hoogqebergte treft men er aa n. V erder is het voo r velen bijna niet
te bereiken en ligt het in een uithoek des lands.
Er liggen in Z w itserland nog tal van moo ie. zeldz ame en
leerzame boschpartijen en het d o el va n d en Hr. B. is nu. ook
deze zooveel mo g elijk te spa ren. te ve rg rooten en te ve rrijken . door tusschenkoms t va n de Z w its ersch e Boschbou wv eree niging . H ij noemt al vast ee n 6 -ta l terreinen. die hiervoor in
aanmerking komen .
11. W. N ä g eli. D e els a ls mid d el van oeververded iging b ij
wolkbre uken.
D e schrijve r betoogt het bu iten gewon e nu t. dat d e wo r tels
d er witte elze n d ed en . bij ee n wolk bre uk die ee nige beken
bij M o n treux op 2 A ug. 1927 zeer sterk deed zwellen . Z e
maa kten dat de afspoeling van grond en steene n to t ee n mini mu m b ep erkt bleef.
111. H ou ten bru gg en .
D e Z witsersch e bossch en hebben . voora l in d e 18de en 19d e
eeuw prachti g en zwaar werkh out g elev erd . De Zwitsers ver s tonde n de kunst, hiervan s ierlijke en s terke -h outen bruggen
te mak en .
D e ho ute n brug bij W elling en over d e Limmat werd 1778
gebouwd' en was 119 M . lang . In 1858 we r d bij Ragaz een
houten spoorwegbrug gebou wd . die nog steeds in goeden
staat is . nietteg en staande het gewioht der locomotieven sedert
verdubbeld is.
V erschillende houten bruggen in Zwitserland zijn overdekt
[Luzer n. Bern ) en zijn war e sieraden voo r de omgeving .
IV. Aanteek eningen omtre n t een fijnsparren.bosch op de
M ont Vuara t (Freiburg) . (M ed ed . v , h . Boschb. .proefst .)
door Badou x.
Op den M t. Vuarat ( F r eiburg) bevind t zich een 129 -j arig
sparrenbosch. wa arin he t Boschibouwproefstation sed ert 1890
een pr oefveld heeft (25. later 50 ar e ).
D e grond is lo s, leemhoudend. vruchtbaa r zand met w einig
ste enen waarop ± 10 c.M . g oede humus.
H oo g te bo ve n d e zee 960 M.
Er b evind en zich p er H .A. (1927) 422 st ammen. G em .
hoo g te 40.1 M .
Cirkelvlakte 73.55 M 2.
G em. di kt e 47.1 e.M .
Inhoud 1327 M 3.
T o t nu toe was niet he t minste spoor van natuurlijke ver jonging te ontdekken; op ee n ge deelte was ops lag va n zilver.
spa r; overig ens mo s en kla ve rz uri ng (oxalis).
V. A lg emeen e ve rgadering va n de Z wi tser sche Boschbou w ver een ig ing, op 28 en 29/ 8 '27 te N eu chätel.
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Hier werd o.a . b esloten b ij de jeugd propaganda te maken
voor de bo sschen. Zoodra de benoodigde gelden bijeen zijn.
zullen 3 rijk geïllustreerde deeltjes worden uitgegeven . die elk
u4 bladzijden d ik zijn en te zem en een aantrekkelijk geheel
zullen vormen. De prijs per d eeltj e mag niet meer dan 1 Ir.
voor scho lieren en I. 40 Ir. in d en bo ekhandel bedragen.
V . V an af d e oprichting in 1855 tot heden, dus 72 ja ar
lang. heeft de Bo schbouwsch ool te Zürich geen stuk bosch
voor h et o nderw ijs in eige ndom geha d . Than s is dit anders

en is ze in het bezit gekomen van 170 H .A. op den Uetliberg.
vla k bij de s ta d.
De school te Nancy h eeft vlak bij 2670 H.A. bosch en
538 H .A. in d e V og ezen . Tens lotte nog 20 H .A. met [uniperus thurtfera in de Alpen.
D e boschbouw sch ool in T okio beschikt over 160.000 H .A ..
wa a rvan er 10.000 onde r d e rook van de st ad .
M oed houden. Wag eningen !
DE K.
COMMISSIE VOOR DE BOSCH - EN HOUTSTATISTIEK VAN NEDERLAND.

De minister van Binnenlandsche Zaken en Landhouw heeft
bij besluit van 15 Dec ember 1927 ing esteld een commissie,
aan welke wordt opg edragen te onderzoeken op welke wijze

het best kan worden voorzien in het gemis aan voldoende
geg evens omtrent het bos chbezit hier te la nd e.
D e bedoeling is dat de commissie hare opdracht in uit gebreiden zin zal opvatten, zoodat bijvoorbeeld ook kan
plaats hebben een onderzoek naar de wenschelijkheid van he t
verkrijgen van betrouwbare gegevens omtrent den voorraad

klompenhout en dergelijke hi er te lande.
Tot lid en voorzitter is benoemd Prof. A . te Weehel. en
tot leden J. H . Jager Gerlings: J. de Jong Saakes: A. van
Lonkhuyzen : J. Zijlstra J.Tzn.
(Het is te hopen en te wenschen dat de commissie met-

terdaad haar taak in uitg ebreiden zin zal opvatten. zoodat
door haar werk statistieken ontstaan zullen die een zoo vol-

ledig, en zoo veelzijdig mogelijk beeld kunnen verschaffen
omtrent de factore n bosch en hout in de volkshuishouding
van Nederland. - Red.)

