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klimaat hun op timum vi nden. o .a, groene douqlas, Larix
leptolepis en zilv erspar. ee n hou tprod uc tie vertoonen die de
groveden verre in de schaduw stelt.

Met deze ervaringen zijn natuurlijk de moeilijkheden bij het
bebosschen van zandstuivings ter rein niet opgelost, dit gebied
eischtja renlange voorbereiding waarbij Jobsgeduld onontbeerlijk
is. In N ederlan d liggen echter nog veel zandgronden waarop
lan d- en tuinbouw gee n beslag leggen en welke met succes
vo or boschb ouw kunnen di enen.
UITVOERING NATUURSCHOONWET 1928.
Door d e N ederland sche Boschb ouwvereenigin g we rd aa n
den

Minister va n Finan ciën het volge nde sch rijve n gericht:

Het Bestuurder N ederlan dsche Boschbouwvereeniging nee mt
in opdracht va n de Algemeene Vergadering van 11 September
1928 bij deze n de vrijheid zich met het volgende inzake de
uitvoering van de Natuurschoonwet 1928 tot U we Excellentie
te wende n.

V olgens de a rtikelen 4, 5, 6 en 7 va n deze wet zullen
landgoederen wier eigenaren in aanmerking wenschen te komen
v oor toepassing de r W e t worden gewaardeerd naar ..de
ve rkoopwaa rde di e daaraan zou moeten wo rden toegekend,

indien op die goederen de last rustt e, o m deze ged ure nde
een tijdvak va n 25 jaar als zoodanig in stan d te houd en ,
en geen op gaand hout te vellen dan volgens de regels va n
norm aal boschbeheer noodzakelijk of qebruïkelük is."
Blijken s de M emorie van T oelichting op het W etsontwerp
is de vermindering, voo r de verschillende belastingen in te
voeren, gebaseerd op een verva nging va n de heffing naar

de verkoo pwaa rde. door ee n heffing naar eene waarde. die

vee lal de " bestemmingswaarde" wordt ge noe md. H et woord
..bestemmingswaardc " is ec hter in de W et niet gebezigd.
daar het beg rip beste mmingswaarde geen vaststaande beteekenis heeft. U it de bespreking in onze vergade ring is gebleken, dat in de kringen der beheerders van bosschen en landgoederen de grootst denkbare onzekerheid heersebt over de
mate , waarop de bovenbedoelde beperking van het besc hikkingsrecht , n.l. "dat het landgoed 25 jaar als zoodanig in
sta nd moet wo rde n gehouden", de gewone verkoopwaarde
beinv loedt . Algemee n is men van oo rdee l. da t het niet mogelijk
zal zijn een billijke gelijkmatige toepassing der wet over het
geheeIe land te ve rkrijgen, indien geen vas te g rondslage n
wo rden gelegd . waarnaar de scha tting der goe deren. die ond er
de W et zullen vallen. moet plaat s hebben .
Met belan gstelling namen wij kennis va n de vragen, welke
blijkens een ber icht in de dagblad en, door het lid der Tweede
Kamer der Staten -Generaal Dr. H , Lovink, hierover aa n U we
Excellentie zijn ges teld . Met de strekking deze r v rage n kan

onze vereemgmg zich in het a lge mee n ve reenige n ; zij ac ht
het met den vraagsteller va n bijzond er g root belang. dat
alsnog d uidelijke instructiën betre ffende de schat ting aan het
dienst vak de r Reg istratie worden vers trekt. Zij is echter in
afwijking van het door de n heer Lovi nk voorgestelde idee
va n meening. dat een te benoemen com missie va n desku ndige n
niet noodzakelijk over het geheeIe land deze taxa ties behoeft
te verrichten. doch dat deze zeer wel kan volstaan met het
voor dit doel aa ngeven van vaste normen. die dan ve rder
a ls maatstaf voor het qeheele land kunnen dienen .
Ind ien dan bij de waardeeringen va n dergelijke vaste
grondslagen als basis kon worden uitgegaan. met eventueel
nader vast te stelle n vermenigvuJdigingscijfers. voor versc hillende ge vallen. zo uden ook de eigenaren tevoren in ruw e
trekken kunnen nagaan. wat de toepassing de r W et voor
hen zelf zou beteekenen.
M et aandra ng bevelen wij deze zaak in Uwe we lwi llende
overweging aa n. opdat de Nat uurschoonwet 192 8. d ie bij
ee n ruime toepassing ten zeerste kan bijdragen tot het behoud
va n o nze beboschte landgoederen. oo k vo lledig aa n haar doel
zal kunn en beantwoorden .
Onze vereenig ing verklaart zich gaarne bereid U we Excellent ie desgewenscht in deze kwestie nade r van advies te dienen .
Het Bestuur der Ncdcrlandscbc Boschbou w ver een tqtnq ,
Voorzitter.
Sectr eta rts.
D,. H. A, J, M. BEEKMAN.
G. HOUTZAGERS,

SPECIAAL-TENTOONSTELLING ..BESCHERMING
VAN HET BOSCH ALS BEDRIJFSOBJECT"
OP DE ..GRÜNE WOCHE BERLIN" J929
VAN 26 JANUARI T OT 3 FEBRUARI.
De Commissie voor Publiciteit van de "Deut sche Forstvere i n" verzoekt ons bekendh eid te will en geven aan bovenvermelde te organiseeren speciaal-te ntoo nstellmq.
N a het succes van de op de ..GrÜne W oche Berlln" 1928
opgebo uwde speciaal-tentoo nstelling " Boschbedri jf" heeft d e
..D eutsche F o rst verein" op zich genomen om o p de aanstaande
..G rüne W oche" weder zulk een bijzonde re tentoon stelling
te orqaniseere n, en wel o p nog grootere schaal. Ee n gro ot
aantal officieele o rganen. ve rtegenwoordige nde ve reenig ingen
en lichamen enz . werken hieraan mede .
De tentoonstelling zal uit v ier groepen bestaan:
Bescherming va n het bosch tege n vuur.
andere natuurverschijnselen.
dieren .
menschen .
"
Elk dezer ge biede n zal wetensc happelijk uiteen gezet en
door demo nstratie-objecten uit de praktijk vo or oo ge n
..
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