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den indruk van teveel' overjarig hout geeft. De gemiddelde
doorsnede van het gevelde hout bedraagt 60 cm, hetgeen
hier hij 140 à 150 j~ar wordt bereikt. De état wordt voor'
drie afdeelingen op verschillende wijze berekend, met den normaleri zilverdennenopstand van de Neder-Vogezen met 434
boornen van 15-95 cm dikte en een houtmassa van 338 m3 per
ha als vergelijkingsobject. In een der andere afdeelingen bezichtigden we op de zuidelijke helling.' welke te warm is voor
Zilverden,' hoog bosch van groveden. Hier in het gebergte
vertoont de den ook in' Frankrijk een uitstekend type met
een dunne sC!lOrs en heeft over het geheel zeer..:veel weg
van het type in het Schwarzwald. Door middel van een'
koulissenkap in strooken van I Yz X de opstandshoogte tracht
men hier sinds 1926 een natuurlijke verjonging tot stand te
brengen. Plaatselijk met goed succes.
De aangekondigde groote excursie' s na het kongres naar
de Vogezen en Jura, de Alpen en het Middellandsche Zeegebied konden door g~brek aan deelname 'meest niet' door;
gaan.
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" , REGEERINGSSTEUN AAN DE BOOMKWEEKERS ?

."

. Aanleg van een nationaal pp..k.

•

,t-

Naar wij van bevoegde zijde vern'cmen. bestaan er reeds verschillende
plannen. welke in aanmerking komen bij evt. finnnci-eelen steun van· re ...
geeringswege, aan de boomkweekers. Een van deze Is, de aaqleg .van ee~
nationaal park. waarin overtollige voorraden boomen en heesters zouden
. worden uitgeplant.
;
'•
. Er is intusschen nög geen bedrag vastgesteld, noch een plan in zake
de besteding van eventueel steungeld aanvaard. zoodat ,alle berichten
daaromtrent voorbarig moeten worden genoemd.
ARNHEM. 15 Febr.·-....:.....- Naar wij hier veme~en is het de bedoeling,
dat de rcgeering, indien zij tot -het beschikbaar" stellen vari het hienneë'
gemoeide bedrag van f 5.000.000 mocht besluiten. daar..:oor den eigen~
dom van het meer dan 5000 ,ha groote en geheel afgerasterde l~llldgoe~
.. De Hooge 'Veluwe" met de daarop staande gebouwen zou verkrijgen
en dat zij bovendien voor dit bedrag het 'landgoed zou heplanten met
'".,
.. ,
hoornen en struiken van Nederlandsche kweekers.
In het bedrag is eveneens begrepen h~t financieren van ,he't planten
van dennen op uitgebreide schaal op het landgoed bIJ wijze v~n werk~
verschaffing. Het staat echter nog niet vast óf de rege:ering deze geheele
bezitting. mocht zij tot den aankoop overgaan, in eigen hanR zal houden
·n -." ,'.
. . ~.
dan wel haar in .een stichting onderbrengen."·· -;,.
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