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waar in werkverschaffing veel onderhoudswerken op deugdelijker wijze kunnen worden uitgevoerd dan in normale
tijden het geval zou zijn geweest, heeft ongetwijfeld de groei
van de bosschen een voordeel van deze werkverschaffingsmogelijkheid gehad. Of ook de vogelstand er altij<! wel bij
vaart, is minder zeker. Het zuiveren van singels en boschranden of het in bewerking nemen van weinig rendabele
ruw begroeide terreinen, zooals in werkverschaffing dikwijls
geschiedt, ontneemt aan veel vogels broedgelegenheid. Dit
behoeft op zich zelf geen groot bezwaar te zijn, doordat elders
in het bosch en vooral in de gemengde en onderplante bosschen broedgelegenheid te over is. De "moderne boschbouw"
- om dezen term te 9,ebruiken voor de meer en meer ingang
vindende wijze van boschaanleg en boschonderhoud, waarbij
het bosch als natuurlijke eenheid wordt gezien - geeft ook
het vogelleven de kansen, die het in' de "natuurlijke eenheid"
toekomt. Het gevaar, waarop hier wordt gedoeld, ligt ook
in dit geval in het tijdvak, waarin de bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd.
Voor op - of zeer nabij - den grond broedende vogels,
zooals b.v. nachtegaal. fitis en roodborst, kan het zuiveren
van ruige plaatsen in het. voorjaar (Maart, April en Mei)
bedenkelijke gevolgen hebben, terwijl ook de broedsels van
veel andere zangvogels, zooals b.v. lijsters, grasmusschen,
heggemusschen en vinken verloren kunnen gaan door op . .
schoonen van struikgewas en snoeien van heesters in de
maanden Maart tot en met Juni.

Indien bij de verdeeling van de werkzaamheden er voor
zorggedragen kan worden, dat een en ander niet in genoemde maanden geschiedt, zal het bosch belang er dubbel
bij gebaat zijn.

,UIT DE DAGBLADEN.'
Algemeen Handelsblad, 7 November 1935.

SPOORHOUT-RAPPORTEN WEKKEN ERGERNIS.
Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de begroeting
van Waterstaat verklaarden vele leden. zonder op een bespreking in de
Kamer te willen vooruitIoopen, met toenemende verbazing en niet zonder
ergernis kennis te hebben genomen van den inhoud van de rapporten
over de N.V~ Spoorhout en hef grindbaggerbedrijf te Linne. Zij waren
van oordeel. dat vooral het rapport omtrent de N.V. Spoorhout dringt
tot ver strekkende maatregelen. Gevraagd werd. dat de minister bij zijn
Memorie van Antwoord de Kamer ter zake volledig zou inlichten en die
gegevens. mededeelingen en beschouwingen zou verstrekken, welke noodIg
zijn voor een grondige openbare behandeling van de aangelegenheid.

