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Noteert U hiervoor alvast 25 en 26 mei 1962 te Eindhoven met excursie
naar de gemeentebebossingen in ,de houtvesterij Helmond van het Staatsbosbeheer. De te behandelen onderwerpen betreffen o.a. het dennen-sterven
en de verjonging van grovedennenbossen, bijvoorbeeld in strokenkap met
douglas (in zogenaamde coulissen), alsmede groeistoornissen in jonge douglas en verzorging van jonge cultures.

DE AMERIKAANSE REUZENBOMEN
In het februarinummer heeft de drukfoutenduivel ons laten zeggen op
bladzijde 82 op de tiende regel, dat de "Founders Tree" ais langste naaldboom van de wereld 11 m hoog zou zijn, dit is echter 111 m. De veel oudere
Bristlecone Pine, vermeld op bladzijde 83, haait inderdaad die 11 m nog
niet eens. Men vond dat wel erg klein voor zo oude bomen, maar die staan
dan ook hoog in de bergen.

TUINTURF IN PLAATS VAN BOSSTROOISEL
Vragen van het Tweede Kamerlid Diepenhorst. aangeboden bij brief van 4 oktober
1961 nr. 61639:
1. Beschikt de Minister over gegevens, waaruit blijkt. dat de uitvoer van mosstrooisel
een omvang heeft genomen, die ernstige en langdurige schade voor het Nederlandse
bosbestand doet vrezen.
2. Zo ja, is de Minister: dan bereid hetzij het verzamelen van mosstrooisel te verbieden.
zoals In België het geval is. hetzij op andere wijze de export van ruwe humus tegen
te gaan?
Op desbetreffende schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid DIepenhorst heeft
de Minister van Landbouw en Visserij thans geantwoord. dat de hoeveelheid bos-strooisel. die jaarlijks uit de Nederlandse bossen wordt gewonnen, 30.000---35.000 ton
bedraagt. Een belangrijk gedeelte hiervan voorziet in de behoefte in eigen land; het
overige wordt in, hoofdzaak naar België uitgevoerd. Door het wegnemen van dit strooi..
sel is op verschillende plaatsen schade aan naaldhoutbossen toegebracht. Deze schade
zal in de eerste plaats de eigenaren van de bossen treffen en bij herhaalde strooiselwinning kan het voortbestaan van ,het naaldhoutbos worden bedreigd, tot schade van natuur.. en landschapsschoon en van de houtproduktie.
Voor zover het de Minister bekend is. werd het in België niet formeel verboden
strooisel te winnen. In de Staats:. e'n gemeentebossen wordt .daar echter, volgens de regelen die een goed beheer meebrengt. geen strooisel gewonnen. Ook in Nederland wordt.
afgeZien van zeer kleine hoeveelheden. geen strooisel aan de Staatsbossen onttrokken.
BIJ de bosbouwvoorlichting wijst het Staatsbosbeheer voorts op de nadelige gevolgen
van strooiselwinning.
.
Een verbod voor het winnen van bosstrooisel wordt door de Minister niet overwogen, mede omdat de sierteelt in Nederland en België hierdoor plotseling voor grote
moeilijkheden zou worden geplaatst.
Praktijkproeven van het Proefstation voor de Bloemisterij hebben voor de sierteelt
hoopgevende mogelijkheden laten zien van het gebrUik van zogenaamde tuinturf. De
Minister meent op grond hiervan te mogen verwachten, dat ondeE" invloed van de voor ..
lichting enerzijds de kwekers geneigd zullen zijn op tuinturf over te schakelen en anderzijds de boseigenaren steeds minder bereid zullen zijn bosstrooisel uit hun bossen
te verkopen.

