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rendèment beloven. Het is alweer de groveden. die voor
onze zandgronden vrijwel de eenige zou zijn. die in deze
die in het Bulletin de la Société Centrale Forestière de Belgique van Maart eh April 1931 werd gepubliceerd door
den inmiddels overleden nestor der Belgische boschbouwkundigen N. I. Cr a h a y.
Ik kan niet· nalaten. om tot besluit nog eens het aardige
vers af te schrijven. dat de in het voorgaande genoemde
Exoten-Commissie als .. Leitmotiv" aan het hoofd vàn haar
rapport plaatste. omdat het nog niets va.n zijn waarde heeft
ingeboet:
.
Viel fremde Hölzer kamen zu Gast
In unsre Wälder gezogen.
Sie folgten einànder ohne Rast.
Den fremden war man gewogen.
Doch sind sie nicht alle anspruchslos •
.Viel Rücksicht. müssen wir üben ...
. Es ruht noch in der Zukuhft Schosz.
Ob wir sie dauèrnd auch Iieben.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 11· November 1933.

BOSCHPLAN· TE ,ALKMAAR.
Verwezenlijking 'afhankelijk van subsidie
de R~geering. ."
In de op 9 November jJ. gehouden vergadering van den gemeente...
raad van Alkmaar werd na uitvoerige discussie z., h. st. het zoogenaamde
boschplan. goè"dgekeurd. !:iet 18 ha groote w~iland
den Bergerweg,
dat onla'ngs door df~ gemeente is aangekocht zal bebóscht worden en als
VlJn

aan'

villa:tcrrein in exploitatie worden' gebracht. Dl: regeering heeft zich in
principe bereid' verklaard medewerking te verleen en. Het ontwerpplan
geeft bulten de bebos!;ching i'!n het maken van een. yijver gelegegheid
tot het maken van. 148 kavels bouwterrein voor den bouw van vi1la's
en <landhuizen, -waarvan de minimum inhoudsmaat 350 m3 moet zijn. Deze
villä's -zullen. ten minste 10 m uit de rooilijn moefen worden gebouwd
en aan weers:o::ijclen minstens 10 meter van de grens van andere villater".'
.
.
reinen moeteu gelegen ,zIjn. .'
De begrooting voor ,het werk is f 400.000.-, waarvan in werkver~
schaffing een Joon van ongeveer f 140.000.- en in contractloon f 32.000.zal worden uitgegeven. Hierdoor zullen 200 personen gedurende een jaar
. tewerk 'kunnen worden gesteld. Voor boschaanlèg is f 72.000.- uitge~
tr,?~k,en, voor het graven van· een ~jver f 55.000.-, voor rioleering en
wegv~rharding f 50.000.- en voor aankoop van grond f 50.000.-. Om
een expl~itatierekening te verkrijgen, die het risico voor de gemeente
binnen behoorlijke perken houdt. wordt de prIjs' van 110.000 m2 bouwterrein op f 5.50 per m"2 gesteld. Het geheele 'terreIn Is 180.000 m2 groot.
. De minister wenscht over cijfers te beschikken alvorens te kunnen bepalen of ,subsidie zal worden gegeven. Wanneer geen subsidie van Rjjks~
wege wordt. verleénd, zal het werk niet uitgevoerd worden.

