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DE BOSCHBOUWCURSUSSEN DER
NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIj.
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Zooals gewoonlijk ,wordèn ook dit seizoen weer in enkele boschbouw..
centra van ons land door de Ned. Heidemaatschappij boschbouwcursusseil
georganiseerd.
1
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Deze lessen worden gegeven gedurende. 10 avonden. wekelijks één
avond. Het doel van de cursussen is. de boscheigenaren en ..beheerders
vooral op de hoogte te brengen met de nieuwere iniichten. welke op
dit gebied heerschen.. Het spreekt Dl. wel van zelf. dat in een cursus'
van slechts 10 avonden de verschillende onderdeelen als boschbouw,
boschbescherming, boschbedrlJFsregeJing. houtmeetkunde. kennis van hout..
soorten enz. niet grondig kunnen worden besproken en behandeld. Slèéhts
enkele .. capita selecta" kunnen ter sprake worden gebracht. doch deze
ziJn daarom zóó gekozen. dat vooral aan de vele nieuwere ideeën die
op dit gebied heerschen. In het bijzonder de aandacht wordt gewild. '
Het is een -verblijdend verschijnsel dat' deze cursussen zich in een
steeds toenemende belangstelling mogen verheugen. Was het in de eerste
jaren wel eens moeilijk om in een bepaald gebied voldoende belang ..
stellenden voor een cursus bijeen te krijgen, thans zijn er geregelä zooveel
aanvragen en is de toeloop tot de curSussen zoo groot geworden. dat
daaruit op de meest welsprekende wijze blijkt hoe dit onderwijs hier te
lande irJderdaad in een bestaande behoefte vOOI:ziet.
• Begin December werd te Apeldoorn een' cursus geopend met 77 deel..
nemers, meerèndeels personen die midden in \de praktijk'staan en die
dus direct in de gelegenheid zijn om het hier geleerde in de praktijk toe
te passen en daaraan te tOetsen.
.
Begin Januari zal de Nederlandsche Hcfdemaatschappij een "dergelijke
cursus openen te Zeist, ev:eneens voor ons land een belangrijk bosch..
centrum.
En zoo wordt voortgegaan! Moge dit onderwijs er nog veel toe bij ..
dragen om overal in den, lande den boschbouw op een hooger peil te
brengeQ. hetgeen niet alleen aan de rentabiliteit, doch vooral ook aan
ons' vaderlandsch natuurschoon ten goede zal komen. Want het blijft
nog altijd -een feit, dat die boschbouwkundige behandeling, die het best
de aanwijzingen der natuur navolgt en eerbiedigt, niet alleen de meest
rationeele- en meest voordeeIige is, doch gelijktijdig het meest bijdraagt
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tot bevordering en verhooging van het landschapsschoon.

