Boekbespreking,
W . v o n L a e r . M assenbcrcchnungstafeln
für
Holzvorrataufnahmen.
P a u l P a r e y 1936.
D e gegevens in deze tafels zijn afgeleid uit de Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes s te b entier W a l d b a u m e und Waldbestande v a n
G r u n d n e r - S c h w a p p a c h . De thans voor ons liggende tafels v a n
v o n L a e r brengen dus niets nieuws noch iets beters, alleen iets wat
naar het inzicht van den samensteller meer bruikbaar is.
D e G r und ner-S c h wappa c hs ch e tafels geven slechts inhouden van individudcle boomen, die dus met aantallen vermenigvuldigd moeten, worden, om gezamenlijke massa's te verkrijgen. Een bezwaar van v o n L a e r
hiertegen is, dat het gegeven waarvan uitgegaan moet worden, afgerond
is en dat de afrondingsfout of onnauwkeurigheid nu mede vermenigvuldigd wordt, dus vergroot in de totale uitkomst verschijnt.
Door de gegevens reeds gedeeltelijk verwerkt aan te bieden, waarbij
de afronding pas na de berekening is aangebracht, kan men er Juistere
uitkomsten mee verkrijgen.
Een ander bezwaar van den opsteller tegen de tafels van G r u n d n e r - S c h w a p p a c h is, dat althans bij sommige houtsoorten een indeeling gemaakt is naar leeftijd, zoodat mem bijv. voor den 80-jarigen
of den 81>-jarigen boom van dezelfde afmetingen een' ander gegeven vindt,
waarmede men verder moet rekenen. Dit leidt tot sprongen of schokken
in de uitkomsten, die volgens den schrijver hinderlijk en niet gemotiveerd
zijn. Hij heeft deze overgangen daarom weggewerkt, zoodat alles vloeiend
In elkaar overgaat. .
O o k acht v o n L a e r het een bezwaar bij G r u n d n e r - S c h w a p p a c h, dat geen vormgetallenj zijn aangegeven'; wel kan men die be- •
rekenen uit de gegeven boommassa door deeling door het product g X h,
maar dit is omslachtig ( G r u n d n e r - S c h w a p p a c h geven wel opstandsvormgetallen, zie bldz. 124, maar geen, individueele vormgetallen).
V o n Laer
geeft nu in een eerste tabel vormhoogte (h.f.) voor
verschillende boomafmetingen en wel afzonderlijk voor verschillende
houtsoorten. I n een tweede tabel geeft hij de uitgevoerde {en pas na de berekening
afgeronde) vermenigvuldiging van aantal X stam vlak ( n X g ) .
I n de derde tabel geeft hij dan de uitgevoerde vermenigvuldiging van
n.g. X h.f. wat dan het massacijfer oplevert, telkens voor een bepaalde
diameterklasse. Er wordt ons dus een aantal vermenigvuldigingen bespaard en de verder te gebruiken! {te sommeeren) cijfers zijn met een
kleinere fout of onnauwkeurigheid behept.
Dit is het essentieele wat v o n L a e r ons biedt.
D e vormhoogten zijn niet voor afzonderlijke cm klassen (telkens met
uiteenloopende hoogten) gegeverf, maar er worden, 4 cm sprongen gemaakt, zoodat men voor het interpoleeren toch weer aan het rekenen (en
afronden) moet gaan.
O m met houtverlies bij den oogst rekening te houden is de h.f. tafel
dubbel uitgevoerd, de tweede maal met een aftrek van 1 0 % .
D e tafels zijn goed verzorgd en helder gedrukt, na eenige oefening
kan men er vlugger en minder inspannend mee tot zijn doel komen en
het resultaat is wat juister dan met andere tafels bereikt kan worden.
Prijs Rm 5.80 met 2 5 % rabat.
H . B.
.

126
HET STAATSBOSCHBEHEER

IN

1936.

Het pas verschenen jaarverslag van het Staatsboschbeheer in Nederland over 1934 geeft een schat van gegevens, waaruit duidelijk blijkt, dat
deze Staatsinstelling op sociaal gebied hoogst belangrijk werk verricht.
Naast het pogen, om van de armste gronden van ons land eenige opbrengst te verkrijgen, is het haar taak, om wat ons land nog aan natuurmonumenten bezit te bewaren, te verzorgen en te beschermen. Daarnaast is haar toevertrouwd, om een groot deel van het duingebied en
andere zandverstuivingen in bedwang te. houden, zoodat daaruit zoo
weinig mogelijk nadeelen voortkomen voor de er achter gelegen landbouwgronden. Bovendien hebben onder haar leiding en toezicht vele
krisiswerkzaamheden plaats, die in normale tijden achterwege blijven of
op meer ekonomische wijze worden uitgevoerd. D e onderstaande gegevens,
ontleend aan het jaarverslag mogen zulks verduidelijken.
Het domeinbeheer wordt gesplitst in domein A = gronden waar de houtproduktie en domein B — gronden waar een ander doel op den voorgrond staat. In onderstaanden staat zijn de uitgaven voor het domeinbeheer aangegeven.

Oppervlakte in ha
Hoofden en jaar
A

B

Personeelsuitgaven
. . .
Bebossching, instandhouding
v a n bosch, enz.
. . .
Algemeene uitgaven . . .
Uitbi eiding en vermeerdering
van onroerende goederen
Totaal 1934
1933
1932
1931
1930
1932; djatibedrijf
alle bosschen
1930: djatibedrijf
alle bosschen

A

B

A + B

Uitgaven per ha
in gld.
A

B

—

—

A +B

115380 83400 198780
298287 256949 555236
13112 19041 32153

-

-

\

5666

27979

449092 365056
665693 410957
529550447617
887846 509925
857741 496545

814148
1076650
977167
1397771
1354286

22313
18626
18615
17660
17311
14639

. . . .
op Java
. . . .
op Java

A-t-B

Uitgaven totaal
in gld.

28211
28207
28206
28207
27793

790992
2563383
767837
2464279

46837
46822
45867
45518
42433
ha
ha
ha
ha

•

f 7397495
f10335791
f11673958
f15526909

24,11
35,76
29,99
51,29
58,59

12,94
14,57
15,81
18,08
17,87

17,38
22,99
21,30
30,71
31,92

9,35
4,03
15,20

Een overzicht over de afgeloopen vijf jaar vermeldt de gemiddelde
uitgaven per ha van het areaal, dat onder direkt beheer van het Staatsboschbeheer is. Duidelijk blijkt daaruit, dat deze zeer sterk zijn teruggeloopen, hetgeen een gevolg van de krisisomstandigheden is. Opmerkelijk is daarbij het groote verschil tusschen de domeingronden A en B,
hetgeen er op wijst, dat voor de tweede groep de werkzaamheden zich
in hoofdzaak tot bescherming v a n die terreinen bepalen. I n 1934 waren
de uitgaven voor het domein A gedaald tot 4 1 % en die voor het domein
B tot 7 2 % v a n die in 1930. Omtrent de belangrijkheid van die uitgaven
krijgt men een inzicht, zoodra deze vergeleken: worden met overeenkomstige belangen. Aannemende dat het domein A te vergelijken is met het
djatibedrijf op Java, dan komt het domein A + B eenigszins overeen
met het geheele boschgebied op Java en daarvoor zijn de gegevens hierboven voor de jaren 1932 en 1930 vermeld (latere gegevens zijn nog
niet beschikbaar). Het valt daarbij op, dat de uitgaven belangrijk lager

6,30
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Arbeidsloon
Jaar

1934
1933 .
1932
1931
1930
1930/1934

Uitgaven voor uitbreiding en vermeerdering onroerende
goederen In gld.

zijn, waarvoor ten deele wel redenen zijn op te geven, maar die overigens
alle aandacht verdienen.
D c volgende staat is eveneens leerzaam.

Vermeerdering der
, oppervlakte in ha

totaal
in gld.

in %
v. alle
uitg.

415864
470233
542224
553296
523947

51
44
51
40
39

27979
11
238930
955
94227
349
463060 2672
450312 1465

44

1274508^ 5452

2465564

A

B

. Kapitaalsuitgaven ia gld.

A + B

totaal

per ha

414
253

15
956
348
3086
1718

364503
598892
459044
845825
795612

7,19
7.85
8,01
9,02
'S.48

671

6123 3063876j 40,53

4
1

1
D e uitgegeven arbeidsloonen nemen in de latere jaren1 geleidelijk een
grooter aandeel In de totaaluitgaven, : dat een uitvloeisel is van de sociale
taak van het boschwezen, die i n moeilijke jaren meer op den voorgrond
komt.
D e vermeerdering der oppervlakte in de jaren 1930/34 bedraagt 6123 ha
en de uitgaven voor „uitbreiding en vermeerdering van onroerende goederen" bedraagt in die jaren f1274508, dat is f208 per ha. H e t verschil
in uitgaven voor domein A en B kan niet vermeld worden, omdat een
splitsing dezer uitgaven niet is vermeld. Overigens worden vermeld dè
gemiddelde kapitaalsuitgaven? per ha van het boschgebied, waarbij wederom geen afzonderlijke vermelding voor die van domein A en B mogelijk is, door het ontbreken van de benoodigde ge.gevens. Deze uitgaven waren voor de 5-jarige periode f40.53 per ha. D e bebossching
van domeingronden, waaronder verstaan wordt de boschaanleg op gronden behoorende tot de zoogenaamde „woeste gronden", bedroeg in de jaren:
. .

' '

.

:

.

1934
1933
1932
1931
1930
1930/34

1159
1052
694
573
437

ha
ha
ha
ha
ha

3915 ha

:

Neemt men in aanmerking dat in 1934 van domeingrond A 5569 ha
en van domeingrond B 19617 ha behooren tot de „woeste gronden", dan
mag wel aangenomen worden, dat ongeveer 6 perioden van 5 jaar noodig
zullen zijn, om die met bosch te beplanten en daarvoor zouden dan nog
6 X f40.53 = f243 per ha aan kapitaalsuitgaven benoodigd zijn. Boven
zagen wij, dat die kapitaalsuitgaven bij uitbreiding in de afgelöopen 5 jaar
f208 per ha bedroegen' en zoo zouden we in de toekomst per ha bosch een
kapltaalswaarde van gemiddeld — f500 krijgen. Bij'een gemiddelde boschrente van 2 % zou de opbrengst f 10 per ha en per jaar moeten worden.
Voorloopig is dat nog een vrome wensch.
De uitgestrektheid en de indeeling der domeingronden ondergingen
slechts geringe wijziging. E r zijn 8 houtvesterijen met 30 boschwachterijen ;
naast den direkteur van het Staatsboschbeheer en 2 inspekteurs zijn in
dienst 14 houtvesters, 2 adj. houtvesters, 1 technisch ambtenaar, 41 boschwachters, 2 asp. boschwachters en 1 opziener der gebouwen. Deze groote
staf van personeel is verantwoord door de vele bemoeienissen, waarmee
het Staatsboschbeheer ten behoeve yan algemeene belangen in verband
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staande met het boschwezen is belast. Het administratief personeel omvat
34 personen.
De mededeelingen omtrent weersgesteldheid, ziekten en beschadigingen,
branden en de uitgaven naar de posten der werkplannen geven geen
aanleiding ter verdere bespreking. Het aantal vaste arbeiders bij het Staatsboschbeheer met inbegrip van voorwerkers, voerlieden en traktorbestuurders beliep 133 op het einde van 1934, bovendien waren 8 pensioengerechtigde niet-vaste arbeiders in dienst. E r waren op grond van de
dienstweigering swet 21 personen bi] het Staatsboschbeheer te werk gesteld,
die gewetensbezwaren hebben tegen den militairen dienst.
Bij de opbrengst der domeingronden wordt als waarde van 18197 m!1
hout een bedrag van f 103548 vermeld, dat een gemiddelde opbrengst van
f5.69 per m 3 beteekent. Aangezien genoemde hoeveelheid hout uit zeer
vele kwaliteiten met sterk uiteenloopende waarde is samengesteld, komt
het wenschelijk voor, om daarin wijziging te brengen. Een splitsing in
zaaghout, overig werkhout en brandhout met de betreffende opbrengsten,
zou reeds een veel beter beeld der houtopbrengst en haar waarde beteekenen.
De werkverschaffing speelde in 1934 op de domeingronden, evenals in
vorige jaren een zeer belangrijke rol. Deze uitgaven komen niet ten laste
van het boschbeheer, maar worden uit andere fondsen bestreden. Het
afgeleverd werk komt ten voordeele van het Staatsboschbeheer, dat het
algemeen belang vertegenwoordigt. Deze uitgaven waren in
1934
f 1.658.674
f 1.478.815
1933
f 1.536.758
1932
f 185.789
1931
Hoewel de werkverschaffing in de plaats komt van de steunverleening,
is het zeker dat de uitgevoerde werkzaamheden tot op zekere hoogte haar
nut hebben en bijdragen tot kapitaalsvorming bij het Staatsboschbheer.
Hoe hoog de waarde daarvoor moet worden aangeslagen, wordt niet vermeld. In verband met de hierboven gemaakte berekening, omtrent de
kapitaalswaarde per ha bosch, komt het waarschijnlijk voor, dat het daar
verkregen bedrag per ha te laag zal zijn. Buiten twijfel lijkt het, dat alle
geldelijke beschouwingen omtrent de domeingronden gedurende de laatste
jaren met zeker voorbehoud moeten worden beschouwd. De sociale taak
van het boschbeheer brengt mee, dat aan de werkverschaffing volle aandacht wordt gegeven. Boven is de boschrente op 2 % gesteld en neemt
men de werkverschaffing der laatste jaren in beschouwing, dan wordt
het vermoeden gerechtvaardigd, dat het Staatsboschbeheer zich met een
veel lageren rentevoet tevreden mag stellen.
De bebossching met renteloos voorschot v a n den Staat nam een begin
in 1907 en is daarbij betrokken een oppervlakte van 16628 ha ; in 1934
werd een uitgestrektheid van 637 ha beboscht, zoodat op het einde van
dat jaar de beboschte oppervlakte 12413 ha bedroeg. D e direkte kosten
daaraan besteed waren; f52995 in 1934, maar buitendien werden in genoemde bosschen nog f910.119 in werkverschaffing uitgegeven. O o k hier
heeft het boschbeheer een sociale taak te vervullen, die in normale tijden
van minder belang is.
De voorlichtingsdienst verleende haar technische hulp aan verschillende
departementen van algemeen bestuur, aan provinciën, gemeenten en
stichtingen.
D e boschwet 1922 bracht mede het doen van 340 aangiften voor het
uitvoeren van vellingen en dunningen, waarbij in 251 gevallen een plaatselijk onderzoek werd ingesteld en waarbij in 5 gevallen geen en in 21
gevallen slechts een gedeeltelijke toestemming werd verleend.
De strijd tegen: de iepenziekte eischte nog steeds de volle aandacht.
Onder de natuurschoonwet 1928 waren einde 1934 gerangschikt 288
landgoederen met een oppervlakte van ruim 50.500 ha.
Omtrent de overige diensten van het Staatsboschbeheer mogen de natuurbescherming en de vogelbescherming worden genoemd. E r wordt gesproken van een natuurmonument, maar de mensch houdt toezicht op de
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ontwikkeling ervan en neemt zelfs maatregelen, om die in een bepaalde
richting te sturen. Het heeft er veel van, dat de natuurmonumenten verzamelplaateen van menschen, die ontspanning zoeken, moeten worden.
M e n is zelfs er toe overgegaan, om een vergoeding te vragen voor de
yergunning, om een terrein te bezoeken. Bepaalde vogelsoorten worden
in hun uitbreiding tegengegaan, om andere in de gelegenheid te stellen zich
plaatselijk te handhaven. Het worden langzamerhand natuurmonumenten
met een gèldelijken achtergrond en het ware beter daarvoor een nieuwe
benaming te vinden.'
Tot slot moge vermeld worden, dat het jaarverslag van het Staatsboschbeheer over 1934 een duidelijk beeld geeft van de belangrijkheid
van dien dienst. Hij is de bewaker van een kostbaar bezit van het Nederlandsche volk en de wensch komt daarbij naar voren, dat het moge gelukken, om de bemoeienis van dien dienst steeds grooter te maken tot
heil en voordeel van de geheele gemeenschap,
F. W . S.

„De bosvegetatie van de Achterhoek en enkele aangrenzende gebieden"
door E . M e y e r D r e e s . Proefschrift — Wageningen, 171 blz., 39
tabellen en 12 phot. afb. Uitgave H . V e e n m a n 6 Zonen, Wageningen, 1936.
Dit proefschrift is voor Nederland de eerste plantensociologische studie
van grooter en omvang, welke uitgewerkt werd volgens de methoden der
Fransch-Zwitsersche school. Het bevat een gedetailleerde beschrijving van
de boschassociaties in den Achterhoek en van de bijbehoorende bodemprofielen. D e uitgebreide hoeveelheid materiaal heeft den schrijver in
staat gesteld de onderscheiden gezelschappen scherp te karakteriseeren.
Z i j maakte het eveneens mogelijk de glijdende overgangen tusschen de
associaties onderling aan te toonen. De floristische samenstelling van de
boschgezelschappen en de overgangsstadia zijn uit een groot aantal tabellen af te lezen. A a n de hand van deze tabellen en beschrijvingen zal
het thans voor eiken boschbouwer mogelijk zijn de associaties te bepalen,
waartoe de Nederalndsche bosschen behooren.
Achtereenvolgens worden de volgende plantengemeenschappen behandeld.
Het Alnetuni glutinosae typicum of Elzenbroek, een: eutrooph gezelschap, dat aangetroffen wordt langs beken, op doorlatende leemgronden
en als voorloopig eindstadium in de verlandingsserie van zoetwaterplassen. Het Alnetum is van nature waarschijnlijk een opgaand, niet zeer
dicht gesloten boschgezelschap. Het uiterlijk v a n ondoordringbaar struikgewas, in welke gedaante het hier te lande meestentijds voorkomt, moet
als een gevolg van de exploitatie als hakhout beschouwd worden. D e
slechte verjonging van den Els in het hakhout zou voor deze opvatting
een aanwijzing zijn.
Het Alnetum glutinosae cardaminetosum is in het onderzochte gebied
een zeldzame associatie, die alleen voorkomt in brongebieden.
Het Betuleto-Salicetum of Berkenbroek, een sterk oligotrophe plantengemeenschap, is de tegenhanger van het eutrophe Alnetum glutinosae
typicum. Het komt voor op hoogveen (de Sphagnumrijke variant) en
op zeer voedselarme zandgronden met een hoogen grondwaterstand. Naar
mate de bodem rijker is, doen geleidelijk ook de aan hun groeiplaats
hooger eischen stellende soorten uit het Alnetum hun intrede.
V a n het Saliceto^Populetum
kan men nog enkele resten in de uiterwaarden der groote rivieren aantreffen. Alnus ontbreekt in het natuurlijk
verspreidingsgebied van dit gezelschap.
De vlèr bovengenoemde associaties zijn floristisch met elkander verwant en worden dan ook tezamen gebracht in het Alnion glutinosae. De
boschassociaties, die tot dit verbond behooren, verkeeren, onder invloed
van het grondwater, dat hoogstens 60 cm beneden het maaiveld staat.
De ,,grondwaterprofielen" dezer plantengezelschappen verschillen onderling voornamelijk in dikte en structuur der humuslaag.
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D e beide volgende plantengemeenschappen behooren tot het Alncto*
Fraxinion, een verbond, waartoe loofhoutbosschen gerekend worden, die
in den regel van zeer goede boniteit zijn.
Het Querccto-Carpinetum
stachycfosum is een soortenrijke associatie,
waarin vele voor Nederland zeldzame planten groeien. O o k dit gezelschap is door een grondwaterprofiel gekenmerkt. Het water staat hier
echter in tegenstelling tot dat in het Alnetum gemiddeld 1 meter onder de
oppervlakte. Overgangen tusschen deze beide eutrophe gezelschappen, treft
men niet zelden aan. In vele gevallen! liggen de Kasteelen en landgoederen van den Achterhoek even[als de zgn. „boerenbosschen,", in de
omgeving van Winterswijk en in Twente in het gebied, dat door dit
boschgezelschap ingenomen wordt.
Het voorkomen van den beuk in deze associatie verdient in het bijzohder besproken te worden. Deze boomsoort treedt in het Q.-C. stachyetosum vrij geregeld op, doch steeds in weinige exemplaren. W a a r hij
domineert, neemt men een verarming der vegetatie ,en een.' verslechtering
van den bodem waar. Alleen in de omgeving van Denekamp, Winterswijk en de Plasmolen' worden bosschen aangetroffen, waarin de beuk
een, meer voorname, zij het nog geen domineerende plaats inneemt in
de boomlaag. Een verarming van dert ondergroei blijft hier achterwege.
Deze Fagus-cijkc variant van het Q.-C. stachyefosum is integendeel gekenmerkt door het optreden v a n enkele karaktersoorten van het Fagion.
het verbond, waarin dè natuurlijke beukenbosschen, thuisbehooren (Santcula europaea, Melica uniflora, Asperula odorata, Neottia nidus-avis).
Het optreden van deze Fagus-rijke variant moet toegeschreven worden
aan bijzonder gunstige edaphische factoren ; waarschijnlijk zal het grondwater min of meer kalkhoudend blijken te zijn. De interessante verspreiding van den beuk in h,et Oosten des lands weerspiegelt zich in de
resultaten der pollenanalyse, hetgeen, een aanwijzing te meer is, dat men
hier met een natuurlijk, én, niet met een aan den mensch toe tc schrijven
voorkomen te maken heeft
Het QuercetoCarpinetum
sfellarietosum wordt in het onderzochte gebied als „climax"
beschouwd. Tegenover het voorgaande gezelschap
onderscheidt het zich door het ontbreken van vochtminnende soorten
en het voorkomen van een aantal acidiphïele planten. Het is onafhankelijk
van het grondwater en komt alleen tot ontwikkeling op de „löss" der
Veluwe en op doorlatende leemgronden. D e terreinen, welke deze boschassociatie kunnen dragen, zijn wegens hun- vruchtbaarheid bijna zonder
uitzondering als akkerland in gebruik.
O p de aan voedingsstoffen arme zandgronden komt een acidiphiele
boschvegetatie voor, die tot het Qucrcion Roboris-scssiliflorae behoort.
Dit verbond is in den Achterhoek door twee plantengezelschappen vertegenwoordigd.
. Het Qticrccto-Betulctum typicum wordt op de hooge zandgronden als
een niet dicht gesloten opgaand bosch aangetroffen, dat door kap en
brand gemakkelijk tot heide degradeert. Deze bosschen worden bijna
overal als hakhout geëxploiteerd.
Het Querceto-fiefti/efum motiniefosum wijkt floristisch van het voorgaande gezelschap alleen af door het optreden van een aantal vochtminnende planten, waarvan Molinia coerulea de meest kenmerkende ïs.
Dit geselschap staat onder invloed v a n oligotrooph grondwater, dat ongeveer 1 meter beneden het maaiveld blijft. N a a r mate het water minder
diep onder de oppervlakte staat (100—60 cm), vertoont de vegetatie een
overgang tusschen het Q . — B . molinietosum ei\ het Betuleto-Salicetum.
De uitvoerige beschrijving van de plantengezelschappen wordt gevolgd
door een hoofdstuk, dat v a n groot belang is voor den boschbouw. O p
zeer fraaie wijze wordt hierin aangetoond, hoe de vegetatie reageert op
de veranderde eigenschappen van den bodem, welke teweeg gebracht
worden door ontwatering van het Querceto-Carpinetum stachyetosum.
Naarmate de invloed van dezen cultuurmaatregel zich sterker doet gevoelen, verdwijnen de vochtminnende en de kenmerkende soorten dezer
associatie en in hun plaats treden acidiphiele planten uit het Quercion
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Roboris-scssiliflorae. D e gunstige toestand, waarin de bodem van het
stachyetosum van nature verkeert, Is verloren gegaan en daarmede
de mogelijkheid voor den groei van een aan deze associatie gelijkwaardig
bosch. De aanplant van Pinus silvestris in het Q.-C. stachyetosum heeft
eveneerts tot gevolg het verdwijnen van alle soorten, welke aan de kwaliteit van den bodem zekere eischen stellen, terwij! de cultuur van den
groverf den in het Querceto-Betuletum den bodem nog armer maakt, dan
hij van nature in dit gezelschap reeds is.
Deze studie van de degeneratie-verschijnselen toont eens te meer aan,
dat de plantensociologie in hooge mate kan bijdragen tot het voorkomen
v a n onjuiste boschbouwkundige maatregelen. Het productievermogen van
de natuurlijke bosschen toch moet minstens gehandhaafd blijven, eni dit
productievermogen kan men slechts bepalen, wanneer men de associaties kent. Het proefschrift van M e y e r
Drees
vergroot deze
kennis omtrent de boschgezelschappen zeer belangrijk en hierin is voor
de praktijk v a n den boschbouw zijn bijzondere waarde gelegen.
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Het bestuur der Utrechtsche Boschbrandweervereeniging heeft een brief
gericht aan gemeentebesturen in boschrijkc 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 beperking van bosch- en heidebranden.
Onder deze maatregelen moet in de eerste plaats worden begrepen
het brandvrij - maken van wegen, brandstrooken en z.g. brandsingels,
waardoor het ontstaan van brand door onvoorzichtigheid met vuur wordt
tegengegaan en het blusschen, eventueel beperken, van branden belangrijk 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 werkverschaffing 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
brandstrooken en -singels, of het doen aanleggen hiervan.
Een en ander is tevens ter kennis gebracht aan de directies van de
Ned. Heide-Maatschappij en van het Staatsboschbehecr, alsmede aan
de betrokken Rijksinspecteurs der Werkverschaffing.

