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ver ten achter bij den aanleg van productiebosschen, omdat
niet alleen het loonpercentage veel geringer is, maar ook
omdat de productiviteit van het verkregen object veel geringer zou zijn. Als blijvende werkverruiming hebben zij
wederom niet die beteekenis, daar zij evenveel werk zullen
eischen in den zomer als in den winter en ten slotte zullen

zij als recreatieoord niet beter fungeren.
Wat de vraag betreft, waarom ook de Staat, en deze niet
in de laatste plaats, productiebosschen aan moet leggen, geloof ik dat hierover reeds veel is geschreven en ik meende.
dat deze vraag in bijna alle landen ter wereld in theorie en
in praktijk reeds lang opgelost was. Wat heeft het voor nut
deze vraag in de zoozeer abnormale omstandigheden als
waaronder wij thans leven opnieuw ter bespreking voor te
leggen 1 Bovendien wijst alles er wel dUidelijk op, dat, welke
stabiele toestand zich uit de revolutietijd van thans ook
moge ontwikkelen, deze in elk geval een veel sterkere mate
van ingrijpen van den Staat in productie en distributie mede
zal brengen. Zou men niet met even veel of beter gezegd
even weinig recht de vraag kunnen stellen waarom de Staat

de graanbouw bevordert. Graan kan toch goedkooper uit het
buitenland worden betrokken.
Ten slotte nog dit. In luttele jaren tijds heb ik het medegemaakt, dat men zich eerst bezorgd maakte over de vraag,
of de wereldhoutvoorraad niet zienderoogen werd uitgeput,
vervolgens maakte men zich bezorgd over de vervanging
van hout door andere materialen en thans komt iemand
verkondigen, dat productiebosschen voor ons land van geen
nut zijn. Zou een beetje meer stabiliteit niet goed zijn?

UIT DE DAGBLADEN.

Haagsche Post. 22 Augustus 1936. blz. 20. Correspondentie.
Mej. G. E. M. te Nijmegen vraagt of een abeel op heidegrond kan
tieren.
Antwoord. Een abeel (Populus albus) groeit het best in de duinen,
waar kalk in den bodem voorkomt. terwijl humus meer een bestanddeel
van heide grond uitmaakt. Voegt men hieraan wat kalk. dan zou eens
een proef genomen kunnen worden. De abeel is een' snelle groeier cn
men kan dus al heel gauw constateeren, of de boom in een dusdanig en
bodem, met kalk er in gebracht. wil gedijen. De abeel neemt veel voedsel
uit den bodem en bij wasdom Vormt hij een groote kroon, dus geeft
schaduw.
Proeve van voorlichting! F. W. S.

