
bomen meet wind. Stormramp is ook natuurverrijking 
In de loojbossen ziet 

Willem lven stuurde ons dit verslag van de gevolgen ran de ltevige het er anders uit. Voor
storm die eind vorig jaar over (o. a.t Noo rd-Frankrijk raasde. al de oude bomen zijn 

bos blijven: geen kaaikap. Soortenrij
ke wintereiken-luiagbeukenbossen op 
onbewerkte kalkb odem . Er is een 
dichte struiken- enjonge bomen-on 
dergroei en vooral na een uitkapbeurt 
is er een njke bodemflora van klimop. 
maagdenpalm, bosanemoon en gele 
dovenetel met daarin verspreid bosvi
ooltjes, sleutelbioemen (50111 5 drie 
soon en), leverbloempje. wilde akelei, 
aronskelk. bosaardbei, aardbeigon:e
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rik, stinkend nieskruid. ruig klokje. 
Jammergenoeg is men ook hier be
gonnen dezefraaie eeuwige loofbos
sen te verluxemburgen - te verarden
nen als ge wilt - door eensoortige 
aanplant vanfijnspar waar bijna niets 
meer onder groeit, zo somber en saai 
als maar wat. Kostbare uitkapbossen 
worden onechte, armsoortige aan
plant/kaalkapbossen. Gelukkig t ijn 
vooral deze naaldbossen omgewaaid. 
De nieeste stammen zijn gebroken, af
gedraaid. geknakt. Ais lucifershoutjes. 
wordt dan altijd gezegd/geschreven. 
FOUl , want niemand heeft er ooit luci
fers in een storm z.ien a}knappen. Lu
cifers zijn door hun idealekale vorm 
illist goed bestand tegen storm: dun, 
glad, klein, zander takken, en ze zilten 
in een deuske, ook nog. Misschien 
hebben dejijnsparren steviger wortel
s\'Stemen, men zegt dell de bomen met 
hun wonels onderling met elkaar ver
groeien. Ook vangen de wintergroene 

oingewaaid. De wortel
puisten staan overeind, meterslioog 
soms. De schade is lietgrootst in de 
bosvakken die pas zijn gedund en 
door waarde storm over een aan
grenzende vlakte is komen aanraien. 

Enkele vaststellingen en voor
spellingen. 
Lage houtprijzen JIll. Veel hogere prij
zen (door minder kap) in volgendeja 
ten. AI deze zome r zal te tien. zijn dat 

bosonkruiden in at hun 
weelderigheid opengeval
len, l icht geworden plek
ken zullen innemen: bos
rank, bramen, pionier
houtsoorten als veldiep, 
rode kornoelje, es en 
tweestijlige meidoorn (de 
eenstij lige groeit vooral 
op donkerder plekken, on
der oude bonum). Ptaatse
lijk ook wei beuk. die als 
haar op den hondkan ver
schijnen. Ook sullen er op 
de verwonde bodem veel 
geel vingerhoedskruid, 
wolfskers en smele optre
den, 
Ik zie ook al lerlei kansen 

voor natuutverrijking. Er is hernieuw
de aandacht voor de bossen in het al
gemeen. Men zal ook nil wei inzien 
dat men met die fijnsparculturen op 
de verkeerde lVeg is. Na opruiming ia! 
een veel natuurlijker bos ervoor in de 
plaats komen. De gehavende loofbos
sen zullen rijker worden in die zin dat 
de schakering tussen oudere bosge
deelten enjongere en verjongde idem 
ial toenemen; deze schakering ia l ook 
grater worden door de houtverzamel
plaatsen. sleepgangen en brandplek
ken, de wortelstobben. op hun kant 
overeind staand, sommige ook l'Veer 
teruggevallen en met aangrenz.ende 
kui!en . Allemaal nieul'Ve kansen voor 
begroeiing en bewoning. 

lroniscl1e bijkomstigheid: de organi
satie van l,et zes dorpen lange/iets
en wandelpad longs kllnstobjeeten in 
bos en bOel'enland heel "Le vent des 
forets". :J 
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