BOSBEELP

Bron: Collectie "Een Bosbedrijf anno 1913" van W. H. de Beaufort.

Mijnhout
Zoals ook op veel arme gronden
elders in Nederland werd er op de
landgoederen de Treek en Henschoten in de vorige eeuw na de
Franse overheersing veel grovedennenbos aangeplant. Vaak in het
kader van ontginningsprojecten
om dan bovendien werklozen aan
de slag te helpen. Vaak had men in
het achterhoofd om na de grovedennenteelt weer over te gaan op
landbouw.

I

In tegenstelling tot wat wel beweerd wordt was dit niet alleen ten
behoeve van het produceren van
mijnhout. In veel gevallen werd
grove-dennenbos aangelegd omdat men ervan overtuigd was dat
de grove den de enige boom was
die het ter plekke zou uithouden.
Dat neemt niet weg dat veel grove
den wel degelijk alleen ten behoeve van de mijnen werd geteeld.
Op de foto geveld en gestapeld
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mijnhout nadat het op stam bij inschrijving was verkocht en door
"den kooper kaalgeslagen", aldus
het onderschrift. De situatie op de
foto is duidelijk een andere dan die
wij nu onder kaalslag verstaan.
Peter Schütz
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Populieren in een natuurreservaat
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Auteur: C. J. Vos. In het reservaat "De Regulieren" ligt een aantal
populierenbossen die niet alleen een negatieve beoordeling verdient, De populierenbossen zijn uiteraard aangelegd voor de
instelling van het gebied tot natuurreservaat.

Slechte samenwerking binnen houtsector
door storm benadrukt

Pag. 253

Auteur: J. Ekkelboom. Door de stormen aan het begin van dit jaar
is de houtmarkt in Europa onder grote druk komen te staan, Dit
probleem was in ons land extra groot door de slechte coördinatie
tussen producenten, handelaren en verwerkers van hout.

Bloei van wilde meidoorn en bacterievuur:
zin en onzin van de MOP
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Auteur: M. van Teylingen. N.a.v. onderzoek door de LU Wageningen en de Planteziektenkundige Dienst naar het effect van MOP
(de meidoorn onderhoudsplicht),
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Auteur: R. Peters
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Nederland

Pag. 270

Auteur: L Oldenkamp

De leeuw en zijn bos

Pag. 274

Auteur: A.G. Appelman. Over de geschiedenis en het uiteindelijke
plan voor de aanleg van het Leeuwarder bos.
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Auteurs: N. Zuurdeeg, B. W. Zuurdeeg, D, J, de Jong, Y. M. A.
Coenegracht, G. E. Koopmans
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Auteurs: P. Boddez, A. Oling
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