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lijkt geen fictie. zoo min als plantensociologie een wan ..

begrip is.
Kaalslag is een ruw bedrijf, biologisch bezien. Het laten
staan van weinige schermboomen getuigt van eerbied voor
het leven in en op den grond, maar het vellen van negen
tienden van een opstand is toch niet veel minder ruw dan
kaalslag. Het laten staan van veel scherm boom en is uit een
oogpunt van houtteelt niet te verantwoorden. Bodemver-

pleging kan men door algemeene verjonging met gemengd
plantsoen geheel in den geest van Van S c her m b eek
nastreven. In enkele jaren krijgt in een dicht bezette jonge
bezaaiïng de bodem een geheel ander aanzien, dan hij had
in het oude bosch. De onvermijdelijke schok in de biologische ontwikkeling is daarmede opgevangen en de wonde

is snel geheeld; zelfs is de patiënt van een sleep end lijden
verlost.

Zie ik het goed, dan heeft de theorie over het behoud
van een scherm den boschbouw verder gebracht; het scherm
zelf kunnen de houttelers nu wel missen.

UIT DE DAGBLADEN.
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UITVOER VAN HOUT.
Van Zweden

naBf

Nederland en België.

Voor den uitvoer van hout uit Zweden naar Nederland was oorspron~
kelljk een bedrag van 5 millioen kronen beschikbaar gesteld. waarbij dan
de betalingen over de Duit.sche clearing moesten loopen. Door de on~
langs gesloten overeenkomst tusschen de Duitsche en de Zweedsche
regeeringen zijn de mogelijkheden voor de Zweedsche houtleveringen
naar Nederland belangrijk vergroot daar voor het nog resteerende deel
van het Jaar voor het Zweedsch~Nederlandsche goederenverkeer 17 milHoen kronen beschikbaar gesteld zijn. waarvan de helft voor hout en
houtproducten. In totaal kunnen nu ongeveer 30.000 standaards naar
Nederland geëxporteerd worden. dat is bijna een derde van de normale
leveringen.
Wat België betreft. Zweden zal naar België voor 271 millioen kronen
aan hout kunnen: uitvoeren. Ook hier zal de betaling geschieden via de
Duitsche clearing.
Voor het transport van de hoeveelheden naar beide landen zal van
den zeeweg gebruik gemaakt worden. (Schv.).

