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Roboris~scssiliflorae. De gunstige toestand. wuarin de bodem van het
Q ... stachyetosum van nature verkeert. Is verloren gegaan en daarmede
de mogelijkheid voor den groei van een aan deze associatie gelIjkwaardig
stachyetosum heeft
bosch. De aanplant van Pinus silvestris in het Q ...

c.

c.

. eveneens tot gevolg het verdwijnen van alle soorten, welke aan de kwaliteit van den bodem zekere eischen stellen, terwijl de cultuur van den
grovcri den in het Querceto...Betuletum den bodem nog armer maakt, dan
hij van nature in dit gezelschap reeds is.
Deze studie \lan de degeneratie-v.erschIJnselen toont eens te meer aan,
dat de plantensociologie in hooge mate kan bijdragen tot het voorkomen
van onjuiste boschbouwkundige maatregelen. Het productievermogen van
de natuurlijke bosschen toch moet minstens geha.ndhaafd blijven. en dit
productievermogen kan men slechts bepalen. wanneer men de asso·
"daties kent. Het proefschrift van M e y e r D ree s vergroot deze
kennis omtrent de boschgezeJschappen zeer belangrijk en hierin is voor
de praktijk van den boschbouw zijn oij~ndere waarde gelegen.

J. V.
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BESTRIJDING VAN BOSCHBRAND IN DE
PROVINCIE UTRECHT.
Het bestuur der Utrechtsche Bosc:hbrandweervereeniging heeft een brief
gericht aan gemeentebesturen in boschrijke streken in Utrecht. teneinde
de aandacht er op te vestigen. dat vele boschbezitters, daartoe door de
tegenwoordige omstandigheden, inzonderheid de zeer lage houtprijzen.
genoodzaakt. onvoldoende maatregelen treffen ter voorkoming of beper..
king van bosch.. en heidebranden.
'
.
Onder deze maatregelen moet in de 'eerste plaats worden begrepen
het brandvrij. maken. van wegen, brandstrooken en Zog. brandsingels,
waardoor het ontstaan van brand door onvoorzichtigheid met vuur wordt
tegengegaan en het blusschen, eventueel beperken, van branden belang ..
rijk wordt vergemakkelijkt. _
Aangezien de minister van Sociale Zaken heeft besloten dat, behalve
gemeenten en publiekrechtelijke lichamen, ook particulieren een bijdrage
in de kosten kunnen ontvangen voor werkzaamheden. welke in werk.
verschaffing worden: uitgevoerd. bestaat daardoor in grootere mate dan
voorheen de mogelijkheid. bovengenoemde voorzorgsmaatregelen" te doen
treffen.
Het bestuur der Utrechtsche Boschbrandweervereeniging heeft dan ook
bij een aantal daarvoor in aanmerking komende gemeentebesturen in de
provincie er op aangedrongen bij het bepalen van objecten. welke voor
werkverschaffing in aanmerking komen. bijzondere aandacht te besteden
aan het brandvrij~maken van wegen in bosch en heide alsmede van
brandstroaken en .singels. of het doen aanleggen hiervan.
Een en ander is tevens ter kennis gebracht aan de directies van d~
Ned. Heide~Maatschappij en van het Staatsboschbeheer. alsmede aan
de betrokken Rijksinspecteurs der Werkverschaffing.
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