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In verband met de waardevermindering van den gulden worden hoogere
houtprijzen verwacht. Indien talrijke gegevens in de houtprijzenstatistiek
kunnen worden vermeld. zullen de berichten omtrent het vellingsseizoen
1936---1937 een zoo juist mogelijk beeld geven van de prijsbeweging.
Op medewerking van alle eigenaren en beheerders. die hout verkoopen.
waarvan zij den inhoud door meting bepalen, wordt ten zeerste prijs gesteld.
Formulieren ter invulling, die kosteloos kunnen worden ingezonden.
zijn bij het Staatsboschbcheer, Museumlaan 2, Utrecht. op aanvrage ver~
krijgbaar.

De Directeur van het Staatsboschbeheer.

VAN DISSEL.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad van 9 November 1936.

VOORLICHTINGSDIENST VOOR HOUT IN WORDING.
Een vergadering van belanghebbenden
bij den handeL de productie, het ver~
bruik en de bewerking van hout spreekt
zich in beginsel uit voor oprichting.
Coördineeren en een achterstand inhalen.

Een besloten vergadering van belanghebbenden bij den handel. de pro~
ductie. het verbruik en de bewerking van hout, gehouden te ·s·Graven~
hage op initiatief van dea directeur~generaal v. d. Landbouw, waar prof.
A. teW e c het Wageningen, de heer E. D. van Dis s e 1. directeur
Staatsboschbeheer. en Prof. Dr. G. van I ter s 0 n. Delft. inleidingen
hebben gehouden. heeft zich in beginsel uitgesproken voor de oprichting
van een hout~voorlichtlngsdienst.
De vergadering heeft een commissie ingesteld, die vóór 1 Januari een
concreet werkplan zal opstellen.
In deze werkpcommissie zal de stichting .. toegepast Natuurwetenschap~
peIijk Onderzoek" worden: vertegenwoordigd door Prof. van I ter S 0 n ;
de Landbouwhoogeschool door Prof. teW e c hel en een vertegenwoor p
diger van het Koloniaal Instituut, tezamen in 't algemeen representeerende
element.
Het handels~element zal worden vertegenwoordigd door den Ned. Hout~
bond. het produceerende element door het Staatsboschbeheer. de Ned.
Heide Mij. en Ir. G. Gonggrijp, oud~lndisch opperhoutvester.
Verbruik en verwerking van hout zullen worden vertegenwoordigd
door Ir. Tja den, Amsterdam, benevens door een representant van de
Aannemersbonden, één van de triplexindustrie. en één van de z.g. houtbereidings-industrie. Het secretariaat wordt gevestigd bij de stichting
,.Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek".
Het is voorloopig de bedoeling, dat de dienst zich op aanvrage van
belanghebbenden zal belasten met mechanisch, physisch. microscopisch,
m,ycologisch, botanisch en chemisch onderzoek van hout en houtproducten,
bewerkt of onbewerkt.
Verder is het aanvankelijk de bedoeling, dat de dienst adviezen zal
geven Lz. lcverings-mogelijkheden van bepaalde houtsoorten of sortimen~
ten. benevens technische en technologische problemen zal uitwerken in
het belang van handel en industrie.

