,

297
De menging daarbij bestaat uit:
a. bodemverplegende hoofdhoutsoorten : eik en soms een
weinig beuk.
b. tijdelijke vulhoutsoorten : bede, els, prunus, lijsterbes. .
c. tijdelijke bodembedekkendé gewassen: blauwe overblijvende lupinen en brem.
De grondbewerking bestaat thans uit:
1e jaar. 1. afbranden der heide.
2. diepspitten, waarbij de zode in de tweede laag
van boven komt: z.g. wordt "getweevoord".
2e jaar. 3. schijfeggen.
1. doorploegen, waarbij de tweede laag grootendeels
boven komt.
3e jaar. 5. schijleggen en bemesten met 100 à 500 kg slakkenmeel per ha.

Kosten en aanwas.
De cultuurkosten beloopen thans gemiddeld f 160.- tot
1200.- per ha. Het laat zich aanzien dat de jaarlijksche
aanwas zich zal bewegen tusschen 5 tot 6 ma gedurende de
eerste 20 jaar.
Blijven belangrijke calamiteiten uit, dan zal zonder twijfel
de lariks ook in financieel opzicht een zeer belangrijke plaats
in het Drentsche bosch blijvend gaan innemen.
UIT DE DAGBLADEN.
De Maasbode. 28 Juni 1935.

BEBOSSCHING VAN DE DUINEN.
Geel. Staten van ZuieÏ.Holland willen gemeentelijke
activiteit in deze steunen.
Provo Staten van Zuid·Holland hebben in 1931 een motie.J. ter Laan
aangenomen. waarin zij Ged. Staten uitnoodigden, ten opzichte van het
vraagstuk cenèr doelmatige bebossching van dUingebieden van voorlieh.
tlng te dienen en zoo mogeUjk. voorstellen aanhangig te maken.
Erkennen Ged. Staten. dat cr voor de overheid. inzonderheid in deze,
aan bosschen niet rijke provincie en gelet op de wenschelijkheid -nieuwe
objecten voor werkverschaffing te zoeken, aanleiding ~s, zich het belang
eener doelmatige bebossching van duingebieden aan te trekken, zij achten
daartoe voornamelijk het Rijk en de gemeenten. niet de provincie. aangewezen. Rijk en gemeenten' hebben bovendien .eert belangrIjk deel der
duingronden in eigendom. Het Rijk heeft het Staatsboschbeheer.
Ged. Staten adviseeren Provo Staten dus niet tot bebossching van
duinen vanwege de provincie. Maar omdat ·de werkverschaffing er door
wordt bevorderd, zouden zij bereid zijn. een bijdrage te verleenen uit de
provinciale geldmiddelen aan de localiteit, indien deze tot zulke werken
zou willen overgaan in het belang van de bestrIfding der werkloosheid.
Gedeputeerden zouden daartoe het initiatief aan de localititeit willen
laten en desbetreffende aanvragen om provinciaal subsidie àfwachten,
waarbij elk geval op zichzelf kan worden overwogen.

