
Stormschade in hetGooi

Staats Bosbeheer noemde de toe-

stand van de bossen in Friesland

cha.otisch en rampzalig.
Het Nationaal Park De Hoge Veluwe

heeft hot zwaarst geleden onder de

storm. Hi er zijn zo tussen do

40 en de 50.000 bomen verloren ge-

gaan, overwegend naaldhout. In

geld uitgedrukt schat men de scha-

de op de Hoge Veluwe op zo'n

ƒ 250.000,-, Het wild heeft voor

zover op dit moment bekend is niet

te lijden gehad van de storm. Het

is in paniek de vlaktes opgevlucht.

Om U een indruk te geven van de

toestand in het Gooi, zijn wij de

bossen in getrokken. Opmerkelijk is

dat op de heidevelden bijna geen
boom ontworteld is. Alleen bij Bluk

zagen we een grote Grove Den tegen
de vlakte liggen. Op de Zwarte Berg
te Hilversum (achter de Hoomeboeg)
zijn wel vrij veel bomen door de

zware storm geveld. Langs het pad
van de Zwaluwenborg naar Hollandsche

Rading zijn twee Beuken omgewaaid.
Het zwaarst getroffen gebied van de

door ons bezochte bossen is het

Dassenbos. Hier liggen vele Dennen

op de grond. Ook langs de spoorlijn

Hilversum-Utrecht zijn voel Dennen

ontworteld. Enkele pa,den werden

hierdoor versperd. Bij het Hilver-

sums Vasmeer en in het Smithuizor-

bos is weinig schade aangericht. 0-

veral liggen agferukte takken op de

grond. In het G.H.Cronebos is een

grote tak uit een Beuk gewaaid, maar

verder heeft dit bos niet veel schade

ondervonden. Al met al valt de toe-

stand in de Gooise bossen nogal moe.

Hoe het met de nestkasten is, kunnen

wij U nu nog niet meedelen, doch dit

zal wel blijken uit de verslagen van

de nostkastcontroleurs.

(ongecorrigeerd) Red.

De storm, die in de nacht van zon-

dag, 12 november op maandag 13 no-

vember woedde, heeft een spoor van

vernielingen achtergelaten. Naast

veel schade aan gebouwen, auto’s,

enz., vielen er 7 doden en talloze

gewonden.

Ook de bossen hebben zwaar te lij-

den gehad van de storm, die wind-

stoten bereikte tot 162 km. per

uur. Naar schatting 7.000.000 bo-

men zijn door de wind ontworteld

of afgebroken.
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