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aangetroffen. Per jaar moeten dus voor zoo'o mijn 300 ha bosch geveld
worden. Het Haagsche bosch is 100 ha groot!
Anc kolenmijnen in Nederland tezamen koopen la~lijks ongeveer
100.000 m 3 mijnhout uit Nederlandsche bosschen. Daarvoor moeten! in
Nederland jaarlijks vele hectaren bçsch geveld worden. De totale hout~
béhoefte van ons land bedraagt in nonnale tijden ongeveer 6 millloen
kubieke 'meters per jaar. Ongeveer 80 % hiervan moet uit het b.w.tenland
worden aangevoerd.
. De toerist zal zich wellicht afvragen: waarom wij ook dit laatste vjjfd~ •
gedeelte van onze houtbehoefte niet impertecTen.
Wij zouden dan onze eigen bosschen en hoornen met rust kunnen
laten en deze louter ter verhooging van het natuurschoon kunnen- aan ...
hóuden. Ik merk dan op. dat een boschbczittcr ook inkomsten verlangt
vo'or dc uitgaven. die hij zich moet getroosten'.
Bovendien - ik zeide dit reeds - komt aan ieder bosch en aan iedere
laan een einde en het yellen van gezond hout. in hct volgroeide bosch.
verdient toch zeker de voorkeur boven het opruimen van waardeloos
verrot hout, uit een bosch. dat" men den natuurlijken dood liet sterven.
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Waarlijk, het is onjuist en ondoordacht om zich te ergeren. wanneer
men boom of bosch ziet vellen. Men doet beter zich te verheugen op
hetgeen daar wordt voorbereid: het nieuwe. frissche groeikrachtige bosch.
dat binnen: enkele jaren de plaats zal innemen van het oude. volgroeide
bosch, waarvoor de tijd van teruggang en afsterven gekomen is.
Niet alleen wij, maar ook onze !;.kinderen hebben behoefte aan bosch!
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BOSCH OP WARNSBORN EN VIJVERBERG.
Werkverschaffing te Arnhem.
B. en W. van Arnhem hebben voorstellen ingediend om een reeks
werken in werkverschaffing te doen uitvoeren.
,Behalve reeds vroeger aangegeven objecten voor werkverschaffing
komen B. en W. thans mét eenlge nieuwe, nl. herbebosschingen op de
landgoederen Warnsborn en Vijverberg en aanleg van rijwielpaden 'op
deze landgoederen. die wel is waar geen gemeente~eigendom zijn. maar
bij dit bezit van het Geldersche landschap en de verbetering daarvan
heeft de gemeente groot belang. Daarbij komt dat de uitvoering van de
werkzaamheden in werkverschaffing voor de gemeente van groote be...
teekenis is. omdat de kosten' bijna uitsluitend uit arbeidsloon bestaan (er
is een loonpost geraamd van f 58.000.-).
Er wordt met het Geldersche landschap over de uitvoering nog overleg
geplèegd. doch B. en W. hebben reden om aan te nemen, dat overeen~
stemming zal worden verkregen.
De kosten vaQ deze en andere uit te voeren werken bedragen f 121.000.-,
waarvan bijna f 105.000.- arbeidsloon is. B. en W. willen deze kosten
bijna geheel uit de gewone middelen bestrijden; zij achten het onverant..
woordelijk, om over te gaan tot werkverschaffing op groote schaal en
de. kosten daarvan te laten drukken op latere dienstjaren, door daarvoor
een leening aan te gaan.

