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Alleen in de sfeer van het normaal groeiende bosch met
een gezonden boschhodem. kan de uitslag van proeven

waarde hebben en dan slechts na een lang tijdsverloop.
Boschbouw-eischt geduld .geduld zelfs gedurende geslachten na elkaar. Een menschenleeftijd is slechts een periode
in de bosch ontwikkeling.

UIT DE DAGBLADEN.
De Telegraaf. 15 November 1937.

SPOORWEGEN VERBREKEN SPOORHOUT-RELATIB.
Maar de bestellingen ... gaan door. Dubbel nadeel tJoor de Spoorwegen,
Zij betalen hoogeren prijs en deden niet in de winsten.
(Van onzen specialen verslaggever.)
UTRECHT. 15 Nov. - Naar wij vernemen, is de relatie tusschen de
Nederlandsche Spoorwegen en de N.V. Spoorhout ongeveer zes maanden
geleden verbroken. Het vermoeden, door eenige leden in het voorloopig
Tweede.Kamerverslag over de begrooting van het Verkeersfonds voor

1938 uitgesproken over een terugtrekken der Nederlanclsche Spoorwegen
uit Spoorhout, is dus juist.

Zelfde methode als vroeger.
Met het voortbestaan van de N.V. Spoorhout: hebben wij intusschen
terdege rekening tehouden.Wij volgen bij den aankoop van dwarsliggers
thans dezelfde methode als vroeger. Zoodra wij dwarsliggers noodig
hebben, wordt prijsopgaaf gevraagd van 'aHe daarvoor in aanmerking
komende vertegenwoordigers van den houthandel. dus ook aan Spoor...
hout.
Er zijn niet zoovecl houthandelaren in staat, uitgebreide hoeveelheden
dwarsliggers te leveren. Het resultaat is geweest, dat wij op het oog en ..
blik een belangrijke bestelling aan Spoorhout moesten gunnen, omdat
deze bij de onderhandsche inschrijving weer het goedkoopst was.
Maar het onderscheid met vroeger is,. dat Spoorhout thans met de
15 % correcties geen rekening meer behoeft te' houden. Hij. heeft den
hoogsten prijs bedongen. dien hij met het oog op de concurrentie kon
maken. Wij lijden dus een dubbel nadeel: het betalen van een hoogeren
prijs en een niet meedeelen in de winsten, die met deze aankoopen ge...
maakt zijn. Over zulk een order zal men niet gering denken als men
weet, dat het ging over een bestelling van honderdduizend dwarsliggers
van meer dan vijf gulden per stuk. dus over een bedrag van ruim een
half millioen gulden.
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