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overige soorten en in het bijzonder de douglas afkomstig
uit N.O. Washington hebben tot op heden niet voldaan en
waren onderhevig. aan Rhabdocline en Phomopsis.
Hierbij zij opgemerkt, dat deze proef nog van recenten
datum is. zoodat wij met onze conclusies nog uiterst voorzichtig moeten zijn.

De Houtvester Van S c her mb eek deed in het tijdvak 1890-1899 op verschillende plaatsen douglas aanplanten, welke hier en daar snel groeiden .. In de' droge jaren
1911 en 1921 sneuvelden echter meerdere hoog opgeschoten
boomen en bleken tegen het klimaat niet bestand te zijn.
D,e winter 1938J1939 heeft aan verschillende oudere boomen,
die 25 m lang zijn, groote schade berokkend en de vraag
doet zich voor of zij niet dood zullen gaan. Dit alles wijst
er op, dat wij met deze houtsoort zeer voorzichtig. moeten
zijn, zoodat ik voorloopig nog biet te groote oppervlakten
met Douglas zou willen bezetten.
Hetzelfde geldt m.i. voor den lariks.
Tot op heden ontwikkelt de lJapansche lariks zich over
het algemeen bevredigend. De Larix kurilensis, die ongeveer
14 dagen vroeger uitloopt dan de meeste andere Japansche
larikssoorten, heeft een ongunstig en boomvorm en bovendien
veel van vorstschade

t~

lijden. zoodat deze soort voor onze

omstandigheden m.i. niet bruikbaar is.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 25 Februari 1939.

BELANGEN HOUTBEDRI)F.
Gisteren is te Utrecht de algemeene ledenvergadering gehouden van
de Nederlandsche Vereeniging voor de Algemeene Belangen van het
Houtbedrljf. tot welker oprichting werd besloten ~ in een vergadering op
13 Januari belegd door tachtig belanghebbenden uit den zac:hthouthandel.
De voor~itter van het bestuur, de heer Joh. deL 0 0 per. opende
de vergadering en gaf een korte ulteen~etting van doel en streven
van de nieuwe vereeniging. In de statuten is het doel van de vereeniging
zeer ruim omschreven als "de behartiging van de belangen van ·het hout...
bedrijf in den: ruimsten zin des woords" met die restrictie, dat onder
houtbedrJjf wordt verstaan de handel in zacht hout al dan niet gecom ...
bineero met de fabriekmatige verwerking daarv~m. In de eerste plaats
wil de nieuwe vereeniging zich beZighouden met de. behartiging van -die
algemeene vraagstukken, welke voor den zachthouthandel in ~ljn geheel
een oplossing behoeven.
Het secretariaat der Vereeniging is Kneuterdijk 8. ·s-Gravenhage.

,

,

,

,.
:~

