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Maar bij boschbouw, bij wegbeplanting en vooral ook
bij streekplannen gaat het m.L niet om natuur contra cultuur

of omgekeerd, maar om het streven naar de grootst mogelijke harmonie tusschen beide, teneinde in heel ons goede,
gevarieerde land te komen tot een levende karakteristieke
landschapskunst, een weerspiegeling van Nederlandsche
levenskunst.

UIT DE DAGBLADEN,
Algemeen Handelsblad. 25 April 1941.

FINSCHE HOUTUlTVOER TIJDENS DEN OORLOG.
Vcrkoopen in 1940 zeer sterk gedaald.
Gcuolgen van den oorlog met Rusland.
(Van onzen correspondent.)
.
Helsinki. April.
De Finsche h~9-tuitvoer is gedurende den oorlog aanmerkelijk inge~
krompen. Door den gebiedsafstand na den vrede met Rusland verloor
Finland nIet minder dan 2Yz millioen ha beboscht terrein. terwijl het
bovendien het Saim.a~kanaal moest afstaan. waardoor ecn groot deel
van het uit 005t~Finland voor export bestemde hout met vrachtschepen
naar den zeeboezem van Vihorg; een inham van de' Finsche Golf, werd
vervoerd. Thans moet dit vervoer over de haven Kotka en Fredrikshamn
worden geleid tot groot ongerief van het toch reeds overbelaste locomo~
tieven'~ en spoorwagenpark.
Aanstonds na het vredesverdrag met Moskou ging Finland voort met
de verkoopen van zaaghout aan Nederland: zij beliepen tot aan de
Duitsche bezetting in 'Mei 1940 ongeveer 25.000 sta.'ldaard.
Na de bezetting van Nederland kregen de afnemers aldaar na onder~
handelingen met Berlijn geleidelijk licenties toegewezen voor grootere
partijen van reeds vroeger bestelde kwanta hout. De geringe bedriivig~
heid in de zagerijen tijdens den winter van 1939-'40, Finlands oorlogs~
winter. en het groote binnenlandsche verbruik in aanmerking genomen.
was er aan het einde van het vorige jaat niet veel meer over in de
meer gangbare soorten om naar het buitenland te verkoopen
Het vervoer van het gekochte hout ging onder de .bestaande oorlogs~
verhoudingen des te langzamer en moeilijker. naarmate de haven van
bestemming verder verwijderd was. Zoo waren de groote Nederlandsche
havens, via welke ook de Duitsche Rijnprovincies vroeger een deel van
haar houtinvoer ontvingen, practisch uitgeschakeld en moest het vrachtverkeer naar Nederland over de kleine provinciehaven Delfzijl worden
geleid.
Binnen het raam yan het nieuwe, dit jaar afgesloten handelsverdrag
met Duitschland heeft men tot dusver 80,000 st. zaaghout en! een dienovereenkomstige hoeveelheId ongezaagd hout verkocht en wel tegen
prijzen, die 10 <}ri hooger waren dan het vorige jaar, De nieuwe prijzen
zijn op ,zichzelf niet onbevredigend, maar toch laag in verhouding tol
de prijzen der ingevoerde producten. .
Ook met Nederland en België werd kortgeleden een overeenkomst
aangegaan inzake de levering van verscheidene soorten houtwaren. De
verschepingsmoei1ijkheden blijven groot en nog steeds niet volledig opgelost.
In den loop der onderhandelingen werd het met Nederland gesloten
verdrag gecompleteerd door een aanvullende overeenkomst. waarbij men
aan eenlge speciale Nederlandschc behoeften tegemoet kwam. Op grond
van deze handelsovereenkomst kan Finland thans een hoeveelheid hout
,'an 27.000 standaard naar Nederland verkoopen.

Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
PERSONALIA.
De tijdelijk adjunct-houtvester, Dr. Ir. W. H. Die man t
is met ingang van I April 1941 benoemd tot adjunct-houtvester in vasten dienst, ter standplaats Utrecht.

UIT DE DAGBLADEN.
Nieuwsblad van Friesland. 23 A pril 1941.

BOSCHBRANDEN IN AMERIKA.
Als gevolg van 'n dit jaar ongewoon vroeg begonnen hittegolf zijn
de vorige week in het Oostelijk deel der Vereen. Staten tal van bosch·
branden uitgebroken.
Uit zes staten. zijn tot .dusver berichten over niet minder dan 400
hoschbranden ontvangen. Het hevigst woedde het vuur in den staat
New Yersey. waar ruim 200 woonhuizen werden vernield.
De materieelc schade In Lakewood, waar verscheiden luxueuze mil~
lionnairsverblijven :1Jo afgebrand, bedraagt tot dusver naar schatting
twee millioen dollar.
Ook de voorsteden van Baltimore worden door een hoschbrand be·
clreigd. Reeds zijn hier duizenden woonhuizen en· eenige kerken in de
asch gelegd.
In het recrutenkampement Fort Dix in het zuiden van New·Yersey
moesten duizenden soldaten hun hulp verleenen hij het bestrijden van
drie reusachtige branden. die zich in razend tempo over de uitgedroogde
weiden en bosschen uitbreidden. Het troepenkamp Fort Devens In Mas·
sachusets wordt door een boschbrand van aanzienlijke afmetingen be·
dreigd. Tot dusver zijn alle pogingen tot beperking van het vuur
vergeefsch geweest. De vlammen zijn reeds dicht genaderd tot de na·
hurige plaats Shiley. welke moest worden ontruimd. Uit alle staten
kwamen berichten over honderden branden.

