Ingezonden Berichten.
RESULTATEN VAN DE TOEPASSING
VAN DE NATUURSCHOONWET 1928 EN· VAN
ARTIKEL 12 VAN DE BOSCHWET 1922.
LANDGOEDEREN. DIE GERANGSCHIKT ZIJN ONDER DE
NATUURSCHOONWET 1928 EN VOOR HET PUBLIEK ZIJN
OPENGESTELD.
'(Vervolg van de opgaven op bldz. 193 e.v. van den 5den jaargang 1932,

op bldz. 209 e.v. van den 6den jaargang 1933. op bldz. 201 e.v. van den
7den jaargang 1934 en' Van bldz. 221 e.v. van den 8sten jaargang, 1935).

GRONINGEN.
't Huis te
't Huls te

Glimmen (Gte Haren) plm. 17 ha.
Glimmen. N.O. gedeelte (Gtc Haren) plm. 19 ha.

Beide landgoederen, die gelegen zijn ten Westen van den weg Haren~

De

Punt, zijn op één wandelkaart voor het publiek opengesteld.

Met uitzondering van de naaste omgeving van het huis met inbegrip
van den moestuin wordt toegang verleend tusschen zonsop~ en zons.-

ondergang op vertoon van ~arten. die verkrijgbaar zijn bij den tuinman
tegen betaling van f 0,25 voor een gezin of persoon geldIg voor een
jaar, of. voor f 0,10 vaar een gezin' of persoon voor een dag.
Het is verboden paard te rijden, honden mede te nëmen. buiten de
wegen en paden te loopen, bloemen te plukken. planten. heesters of boomen
te beschadigen. het verstoren van orde eri rust, het 'achterlaten van" pa...
pieren. schillen e.d.
Personen beneden den leeftijd van 16 jaar worden niet toegelaten,
tenZij onder gelci~e van ouderen.

DRENTHE.
"Krcmboong" in de gemeente Beilen,. ten Noord~Oosten van Hooge ...
veen en ten Westen van het Linthorst..Homankanaal (223 ha).
Het geheele landgoed is voor het puhHek opengesteld tusschen zonsop...
en zonsondergang op kaarten, welke bij den boschwachter Kers~en. wo ...
nende op Kremboong, tegen betaling van f 0.25 voor een gezin of een
persoon, geldig voor een jaar, of van f 0,10 voor een. gezin of een per...
soon. geldig voor één dag verkrijgbaar zijn.
Het is verboden: honden mede te nemen, geweer of buks bIJ zich ,te
hebben, te loopen of te fietsen buiten de daartoe bestemde wegen of
paden. te rooken in ,brandgevaarlijke tijden. planten, heesters of boomen
te beschadigen, orde en rust te verstoren, papieren, schillen e.d. achter
te laten.
Personen beneden den leeftijd van 16 jaar hebbefil geen toegang. tenzij
onder geleide van ouderen.
,
.

de Havixhorst. in de gemeente de WIJk. aan w,eerszijden van den
provinCialen weg van Meppel naar de Wijk (76 ha).
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Met uitzondering van het binnen de gracht gelegen gedeelte en het
erf van het woonhuis van den erfpachter is het geheele landgoed van

's morgens 9, uur tot een half uur na zonsondergang opengesteld voor
het publiek op vertoon van wandelkaarten. welke tegen betaling van
f Q,:ZS ~oor jaarkaarten en van f 0.10 voor dagkaarten geldig voor een
gezin ol een\ persoon verkrijgbaar worden gesteld bij J. Mennink ..
Personen benedenl den 16.jarigen leeftijd hebben slechts toegang 'onder
geleide van ouderen.
Paden. lanen en dreven moeten worden gehouden. Rijwielen mogen
slechts aan de hand worden medegenomen. behalve in een' paar lanen.
Automobielen en andere voertuigen mogen deze lanen eveneens berijden.

Het is verboden te rooken of zich met brandende sigaar, sigaret of
pijp of met eenig jacht.. of vlschtuig op het landgoed te bevinden. Be..
zoekers zijn verplicht elk brandgevaar zooveel mogelijk te voorkomen.
Het is voOrts verboden honden of andere dieren: los te laten loopen.
planten, bloemen of boomen te beschadigen. het landgoed te verontrei...
nigen door neerwerpen van papier, doozen, schillen als anderszins.
Overffeding van deze bepalingen wordt gestraft met ontzegging Voor
goed vàn toegang tot het landgoed aan den overtreder, onverminderd
de strafrechtelijke eIlr burgerrechtelijke gevolgen.

OVERIJSSEL.
Zeendam in de gemeente Wierden, ten Zuidoosten van Enter. plm.

18 ha.
Met uitzondering van de naaste omgeving van de boerderij is het
geheele landgoed van 's morgens 9 uur tot een half uur vóór zonsonder..
gang' voor het publiek open'gesteld op vertoon van wandelkaarten. welke
verkrijgbaar zijn bIJ de eigenaresse Langestraat 47 te Delden en den
bewoner van de boerderij Zeendam. .
.
. . De ,priJs van deze kaarten.' bedraagt voor een gezin of een persoon
geldig, gedurende een jaar f 0,25 en geldig gedurende een dag f 0,10.
De wandelkaarten worden gratis uitgereikt op vertoon Van lidmaat..
schapskaarten van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten,
OveriJsselsch Recht en Geschiedenis, het Oversticht, Commissie "de weg
in het Landschap", A.N.W.B.. K.N.A.C., het Grondbezit, Vereeniging
van Vreemde1ingenverkeer te Delden. Natuurhistorische Vereeniging. be...
gunstigers van de Stichtingen. het Geldersch-. Overijsselsch.., Utrechtsch.. ,
Ltmburgsch .... Noordbrabantseh.. en Drentsch Landschap en It Fryske Gea.
Kinderen· beneden den leeftijd van 14 jaar worden zonder geleide niet
toegelaten. Men is gehouden orde en rust te handhaven .
. Het .is verboden te kampeeren, vuurtjes te stoken, in tijden van droogte
te rook~n, hOnden. vuUr~ of andere wapenen mede te nemen, papier of
ander afval achter te laten, heesters of boomen of iets anders te be'..
schadigen, bloemen of takken af te plukken, nesten uit te halen, vee,
a~dere dieren: of vogels te verstoren, buiten de wegen en paden te loopen.
De Dommert in de gemeente Enschede, ten Noorden van den Rijksweg
.
Enscbcdë-Glanerbrug (plm. 10 ha).
..De Vîeker" in de gemeente Enschede, ten Noordoosten van Enschede,
aan den weg Enschede-Losser (plm. 60 ha).

9-

Het landgoed de Dommert
met uitzonderin~ Van de naaste omge..
ving van boederij en Koepel - en het oostelijk gedeelte van het landgoed
de Vieker ziJn opengesteld van 8 tot 21 uur of zooveel vroeger als de
zon ondergaat, op vertoon van wandelkaarten, geldig voor /feri gezin of
een per~oon tegen betaling van f 0,25 voor een kaart, welke een Jaar en
van f 0,10 voor een' kaart. welke één dag geldig is. Bedoelde kaarten
ziJn verkrijgbaar ten kantore der firma Ter Kuile Cromhoff te Enschede.
. Kindeten beneden 16 jaar worden zonder geleide niet toegelaten.
Het is verboden buiten de wegen' en voetpaden te loopen, plantsoenen,
boomen en dieren te beschadigen. alsmede bloemen te plukken (ook
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wildê) en: over de wandelpaden te fietsen. Automobielen, motorrijtuigen
en andere voertuigen worden niet toegelaten. Losloopende honden worden
geweerd.
Bij overtreding van deze voorwaarden wordt de kaart Ingetrokken.

Markvelde. Onroerende goederen te ............ (gemeente Diepenheim),
ten N.W. van den harden weg van Neede naar Haaksbergen (plm.
32 ha).
.
Het geheeIe landgoed is voor het publiek opengesteld op vertoon van
wandelkaarten, welke kosteloos bIJ den eigenaar, den heer J. D. Boe r ..
man verkrijgbaar zijn. Deze kaarten zijn één jaar geldig, tenzij het
betreft personen, die slechts éénmaal de goederen wenschen te bezoeken,
in welk geval de geldigheidsduur tot één dag wordt beperkt.
de Heegeboer in de gemeente EnSchede, ten Noorden van Enschede,
ten Westen van de spoorlijn Enschede-Oldenzaal en ten' Zuidwesten
van Lonneker -( 16 ha).
Met uitzondering van de onmiddellijke omgevIng van het woonhuis
is het landgoed tusschen 9 en 19 uur. doch uiterliJk tot zonsondergang
voor het publiek opengestefd op kaarten, welke kosteloos verkrijgbaar
ziJn bij de eigenaresse. Mej. J. G. Blijdenstein. Vo.ortswcg 2 A 157 te
Enschede.
.
Aan de leden van den A.N.W.B .• de K.N.A.C.. de Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. de Ver,eeniglng tot Be
vordering van het Vreemdelingenverkeer te Enschede en Lonneker, het
Oversticht, It Pryske Gea, en de begunstigers van de Stichtingen Het
Utrechtsch·, Geldersch·, Noordbrabantsch .. , OveriJsselsch .., Drentseh· en
Llmburgsch Landschap worden de. kaarten op vertoon van hun lidmaat..
schapskaart verstrekt.
.
f
Het Is verboden te Wielrijden, 'honden mede te nemen, orde en rust te
verstoren, boomen. heesters en planten te beschadigen, bloemen te pluk.
ken óf zich buiten de wegen en paden te begeven.
w

Soeslo In de gemeente Zwollerkerspel ten Zuiden van en langs 'den
Rijksweg van Zwolle naar Heino (plm. 48 ha),
Met uitzondering van de op het terrein nader aangeduide naaste om·
gevlng van het huis en van den moestuin is het geheele landgoed van
des voormiddags 9 tot zonsondergang opengesteld voor het publiek.
Wegen en' paden moeten worden gehouden. Het is verboden papier,
schIllen. e.d. achter te .Iaten. boomen, struiken en planten te beschadigen,
losloopende honden mede te brengen, nesten te verstoren en het wild
te verontrusten. geweer. buks of andere wapens bij zich te dra.gen en
oP. voetpaden' te wielrijden.
.
Op het landgoed "Eerde" is Van de vrije wandeling eveneens uitge ..
sloten een gedeelte groot plm. 46 ha. gelegen ten Noorden van den
.
straatweg Ommen..Hardenberg.

Sumpcl en omgeving onder Ambt-Almelo.
Dit landgoed is niet langer onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikt.

GELDERLAND.
De Woudhuizen in de gemeente Apeldoorn, ten Oosten van Apeldoorn
en ten Noorden van den Rijksweg Apeldoorn-Voorst (plm. 103 ha).
Het geheele landgoed is van 8 uur tót een uur voor zonsondergang
en in den- winter tot 16 uur opengesteld voor het publiek op vertoon
van kaarten. welke tegen betaling van f 0.10 verkrijgbaar zijn bij den
jachtopZiener H. Ha zeI a a rt wonende op het Spijker en gedurende
een kalenderjaar geldig zijn voor één persoon.
Aan excursies wordt op aanvraag vrije toegang .verleend.
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Het is verboden zich buiten wegen en - voetpaden. te begeven.

105100'-

pende honden bij zich te hebben. in het tijdvak van l5 Maart tot 15 Scp..
temher te rooken of brandende voorwerpen hij zich te hebben. rumoer
te maken of iets te doen, dat in strijd is met de goede orde.
Bij overtreding van deze bepalingen zullen de kaarten onmiddellijk
worden ingetrokken.·
.
De Cannenburgh ten Noorden van het dorp Vaassen en ten Westen
van den weg Apeldoorn-Zwolle (plm. 24 ha).
'
Het geheele landgoed is voor het publiek opengesteld op vertoon van
wandelkaarten. welke tegen betaling van f 0,25 voor Jaarkaarten en van
fO,1O Voor dagkaarten. geldig voor een gezin of een perSoon, verkrijg ..
baar ziJn op het kasbe:eI.

Personen beneden 16 jaar hebben zonder geleide Van ouderen geen
toegang.
Wegen en paden moeten worden gehouden. Het is verboden rijwielen
mede te voeren, terwljllosloopende 'honden niet worden toegelaten.
Wielbergen in de gemeente Angerlo. ten Zllidwesten van Doesburg.
langs den Zuidelliken lIsseidijk (plm. 19 ha).
Met uitzondering van de naaste omgeving van het huis, is het geheele
landgoed voor het publiek opengesteld op vertoon van wandelkaarten,
welke k9steloos verkrijgbáar zijn aan het tuinmanshuis. Personen beneden
den 16"Iarigen leeftijd worden slechts onder geleide van ouderen toe ..
gelaten. Het is' verboden honden mede te nemen, bloemen te plukken..
boomen. struiken of planten te beschadigen. vogelnesten uit te halen.
I
orde en rust te verstoren.
Wegen en paden moeten worden gehouden .

..de Boekhorst" in de gemeenten Laren, Lochem en Vorden, ten Noor...
den en ten Zuiden van den Rijksweg Zutphen-Lochem, ongeveer 4: km
ten Westen van Lochem (plm. 328 ha).
.
Met uitzondering van de door borden aangegeven omgeving van het
huis is mt geheele landgoed Voor het pubJiek opengesteld op vertoon
van wandelkaarten, welke voor den houder en de personen in zIjn gezel. .
schap tegen betaling van f 0,25 verkrijgbaar zijn bij den jachtopziener
H. KIe i n z e.ll e, Zutphensche weg tegenover de oprijlaan van het
landgoed en gedurende een jaar geldig zijn. Dagkaarten worden uitgereikt
tegen betaling van fO,10 voor een gezelschap of één persoon. Kinderen
beneden 14 jaar hebben zonder geleide geen toegang.
Het is verboden zich buiten de wegen en paden te begeven, in de
bosschen en op de heide te rooken. vuurtjes te stoken:, takken af te
breken en bloemen te plukken. Wielrijden is alleen toegestaan op de
rijwegen en de fietspaden. Honden moeten aan de lijn worden' gehouden.
Bij misbruik worden de kaarten ingetrokken. Bij herhaling worden aan
de overtreders gee~ kaarten meer verstrekt.
De Bijvank en Bergenbosch. Het !eerstgenoemde landgoed is gelegen
in de gemeente 's Heerenberg ten Westen van Beek bIJ Didam. het tweede
in dezelfde gemeente ten Zuid. . Qosten van Beek tegen de westelijke hel.:.
ling van het Montferhand. (resp. plm. 106 en plm. 101 ha).
Met uitzondering van de naaste omgeving van het landhuis en de
rentmeesterswOning zijn de landgoederen van· zonsopgang tot een half
uur na zonsondergang voor het publiek opengesteld op vertoon van
wandelkaarten, welke voor een gezin of een persoon verkrijgbaar worden
gesteld bij den rentmeester op "de Bijvank", alsmede in de jeugdherberg
"Wolkenland" tegen betaling van f 0.25 voor een kaart, welke een
kalenderjaar en van f 0, I Voor een kaart, welke één dag geldIg is.
De uIt te reiken kaarten moeten steeds op eerste aanvraag aan de
met het toezicht belaste personen kunnen worden' getoond.
'
Het is verboden honden mede te nemen, zich' buiten de wegen en
paden te begeven. bloemen en kruiden te plukken, planten, heesters en
boomen te beschadigen, orde enl rust te verstoren, papieren, schillen e.d.

°
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-achter telaten. tusschen 1 Maart en 1 October te roaken, vuurtjes te
stoken. buks of ander of andere wapenen mede te voeren, paard te
'rijden. met vervoermiddelen anders dan over openbare wegen te rijden,
uitgezonderd per riJwiel. Het fietsen op smalle voet.. en boschpaden is
echter verboden.
Bij overtreding der voorwaarden kunnen de kaarten onmiddellijk worden
ingetrokken.
Sieverdink in de gemeente Winterswijk in de buutschap Brinkheurne
(plm. 10 ha).
.
.
Het geheele landgoed is voor het publiek opengesteld. Het is ver..
boden zich buiten de wegen en voetpaden te begeven.

Heerlijkheid Leur te Leur. Voor dit landgoed. waarvan thans plm.
52 ha onder de wet is gerangschikt, is de openstelling gewijzigd als volgt:
Met. uitzondering van de naaste omgeving van het huis is bet land ..
goed opengesteld voor het publiek mits voorzien van wandelkaarten,
welke kosteloos door den boschbaas worden verstrekt onder de uit..
drukkelijke voorwaarden. dat geen losloopende honden mogen! worden
medegebracht. dat ,geen wild en geen vogels' noch de nesten daarvan
mogen worden verstoord en dat plantsoen en andere voorwerpen onaan..
geroerd moeten blijven.
.
De wandelkaarten geven uitsluitend het recht op wegen en gebaande
voetpa,den te wandelen.
Slichtenhorst onder de gemeente Nijkerk. Ten Zuid..oosten van Nij ..
... kerk aan den weg van Nijkerk naar Barneveld (plm. 245 ha).
Het geheele landgoed is opengesteld voor leden van:' .-

1. den A.N.W.B. ;
2.
3.
4.
5.
6.

de Vereeniging tot Behoud van Natuunnonumenten in Nederland;
het Geldersch ,Landschap;
het Utrechtsch Lanclsdiap;
de Natuurhistorische Vcreeniging;
Vereenigingen voor yr.eemdelingenverkeer te Nijkerk en Putten en
aangrenzende gemeenten, mIts de leden van genoemde vereenigingen
in het bezit zijn van wandelkaarten, welke gratis verkrijgbaar zijn
bij den heer P. va n Lee u wen Boom kam p, Huize "de Neude"
bij Nijkerk. Het loopen buiten de wegen en paden is verboden. Hon..
den worden niet toegelaten.

Klarenbeek. gelegen in de gemeenbe Doornspijk ten Zuiden van den
straatweg Harderwijk-Elburg. 22 ha.
"
Het geheele landgoed is met uitzondering van de naaste omgeving
van het huis tusschen 9 uur en een uur vóór zonsondergang voor het
publiek opengesteld op vertoon van kaarten, welke bij den. gemeente..
ontvanger en den schoolmeester verkrij gbaar zijn tegen betaling van
f 0,25 voor jaarkaarten. en van f 0,10. voor dagkaarten geldig voor een
.
gezin of .een persoon.
Gratis toegang wordt verleend aan leden van de Vereeniging tot Be..
Houd van Natuurmonumenten in Nederland. den Ä.N.W.B., de KN.A.C.,
de Vereeniging het Grondbezit. de Natuur..Historische Vereeniging, de
Vereeniging het Oversticht, de begunstigers van de stichtingen het Gel ..
dersch .., OverIjsselsch·, Utrechtsch.., Limburgsch., Noordbrabantsch... en
Drentsch Landschap 'en It Fryske Gea, op vertoon van hun lidmaat.schapskaart.
Het is verboden honden mede te nemen, papieren e.d. achter te laten,
bloemen te plukken, hoornen en planten te beschadigen en dIeren te ver.
storen.

Het Onstein. gelegen in de gemeente Vorden. ten Zuiden van den
Rijksweg Vórden-Ruurlo. 170 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het kasteel is het geheele land r
goed van 9 uur 's morgens tot één uur voor zonsondergang voor het
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publiek opengesteld op vertoon van wandelkaarten, bestemd voor één
persoon ot wel voor een gezin en verkrijgbaar bij den eig,enaar tegen
betaling van f 0,25 voor kaarten, geldig voor een kalenderjaar en van
f 0,10 voor dagkaarten. .
,.
Kinderen beneden den 16~jarigen leeftijd worden zonder geleide niet
t~egelaten. Wielrijden zal alleen: toegestaan zijn op daarvoor door den
eigenaar aangewez,en paden.
Het zal verboden zijn zich buiten wegen· en paden te begeven. honden.
geweer of buks. mede te brengen. papieren en a~der afval achter te laten,
bloemen te plukken, heesters of hoornen of iets anders te beschadigen,
nesten uit te halen, dieren of vogels te verjagen, de rust te verstoren.

,Ncdcrhemert. gelegen
en de Bergsche Maas in
31 ha.
Met uitzondering van
gracht gelegen gedeelte
het publiek toegankelIjk.
t

ten Noorden van Heusden, tusschen de Maas
den Z.W. hoek van de gemeente Nederhemert.
het onmiddellijke om het kasteel en binnen de
is het landgoed zonder eentge beperking voor

Den Bramcl in de gemeente Vorden aan den weg van Vorden naar
Almen. (200 ha).

Met uitzondering van de binnen de buitenste gracht gelegen omgeving
van het kasteel is het landgoed opengesteld op vertoon van wandelkaar..
ten, welke voor den houder en de personen in zijn gezelschap tegen be ..
taling van f 0,25 verkrijgbaar zijn bij den boekhandelaar G. J. H iet..
b r.i n k te Vorden en bij den chauffeur E. J. Wo ê s sin k aan den
weg van Vorden naar Almen bij het begin van de oprijlaan en gedurende
een jaar geldig zijn.
Dagkaarten worden uitgereikt tegen betaling van f 0.10 voor een gezelschap of Mn persoon.
.
Kinderen beneden 14 jaar hebben zonder geleide geen toegang.
Het is verboden zich buiten de wegen en paden te bègeven, in de
bosschen en op de heide te rooken, vuurtjes te stoken, takken af te bre...
ken, en bloemen te plukken. Wielrijden is alleen toegelaten op de rij ..
wegen en de fietspaden. Honden moeten' aan de Ujn worden gehouden.
Bij misbruik worden de kaarten ingetrokken bij herhaling worden aan
d~ overtreders geen kaarten meer verstrekt.
De Beele in 'de gemeente Voorst, ten; Oosten van den RIjksweg
Voorst-Zutphen.
Van dit landgoed is een gedeelte groot ongeveer 5 ha voor het pu-bliek open'gesteld.
Het is verboden papieren e.d. achter te laten. orde en rust te verstoren,
houtgewas en planten te beschadigen, vogels en wild te verontrusten, zich
buiten wegen en paden te begeven. HQnden moeten aan de lijn worçlen
gehouden.
Rijwielen, rlJ~ en voertuigen worden niet toegelaten. Kinderen hebben
slechts onder geleide van ouderen toegang.
Het Kreijl Is gelegen in de buurtschap Miste aan den harden weg van
het Woold naar de halte Miste van den spoorweg Aalten-Winterswijk.
(67

ha).~

Het gehee1e landgoed is ópengesteld op vertoon van wandelkaarten,
welke gratis bij den eigenaar, die op het landgoed woont, verkrijgbaar
zijn.
Het is verboden zich buiten de wegen en paden te begeven, papieren
achter te laten, orde en rust te verstoren. boomen en struiken te be...
schadigen. Honden moeten aan de lijn worden gehouden.
Beltgraven is gelegen ten N.W. van en langs de spoorUjn AmersfoortZwolle, tusschen de stations legerplaats Oldebroek en Wezep. (51 ha).
Met uitzondering, van de naaste omgeving van het :huis en van, de
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zwemkom is het geheeIe Jandgocd voor het publiek opengesteld op vcr..
toon van wandelkaarten, welke gratis verkrijgbaar worden gesteld bij den
tuinbaas B. Boven cl 0 r p. wonende op het landgoed.
Het is verboden zich buiten de wegen en paden te begeven. te rocken
of zich met brandende voorwerpen op het terrein te bevinden, papieren
en ander afval achter te laten. houtgewas te beschadigen. het wild en
vogels te verontrusten.
HeulJen is gelegen ten Noorden van den. Rijksweg Arnhem-Dieren ter
hoogte van het dorp Rheden (102 ha).
Met uitzondering van de naaste door borden aangegeven omgeving van
het huis is het geheete landgoed opengesteld voor het publiek op vertoon
van wandelkaarten. welke verkrijgbaar zijn ten kantore van den rent ...
meester tegen betaling van f 0.25 voor jaarkaarten en van f 0.10 Voor
dagkaarten, allen geldig vQor een gezin of een persoon.
Het is verboden zich bulten de wegen en paden te begeven, op de
voetpaden paard te rijden of te wielrijden, te rooken of vuurtjes te maken,
losloopende honden mede te brengen, papier te laten liggen of op andere
wijze het terrein te verontreinigen, houtgewas te beschadigen, bloemen of
vruchten te plukken, nesten te verstoren of het wild te verontrusten. BIJ
misbruik kunnen de kaarten worden ing'~:trokken.

Huize 't Zelle in de gemeente Hengelo (Gld,) aan weerszijden van den
harden weg van Hengelo naar Ruurlo. (285 ha).
Met uitzondering van de omgeving van 'het huis binnen de gracht en
van het pad langs de eendenkom, ter lengte' van ongeveer 140 m, aan~
gegeven door borden. is het geheeIe landgoed van 9 uur tot een half
uur voor zonsondergang opengesteld op vertoon van wandelkaarten, welke
verkrijgbaar zijn bij den koetsier M. N ij 1a n d, wonende achter Huize
't Zelle tegen betaling Van f0.10 voor een dagkaart en van fO.25 voor
een jaarkaart. allen geldig voor een gezin of een persoon.
Het is verboden zich buifen de paden en wegen te begeven. op de
voetpaden paa"I'd' te rijden of te Wielrijden, te rookren of brandende voor~
werpen bij zich te hebben, loslocpende honden mede te brengen, papier
te laten liggen of op andere wijze het terrein te verontrehügen, houtgewas
te beschadigen, boschbessen te plukken, kastanjes te rapen, nesten te ver~
storen of het wild te verontrusten. Bij misbruik kunnen de kaarten worden
ingetrokken.
Petrea is gelegen te. Wapenveld, langs en ten Westen vaIi den weg
Apeldoorn-Hatturn. (296 ha).
Met uitzondering van de naaste omgeving van het huis met inbegrip
van moestuin. weide en boomgaard. is het geheeIe landgoed opengesteld
op vertoon van wandelkaarten, welke kosteloos verkrijgbaar worden ge..
steld bij den eigenaar en bij den heer J. van H u f fel e n, hoek Zwol~
scheweg ..Molenweg.
Het is verboden te rocken, het medebrengen van honden, papier, schil..
en ander afval achter te laten, het verstoren van orde en rust, het ver~
ontrusten van wild en vogels, kampeeIlcn, vuurtjes stoken, het mede~
voeren van buks of andere wapenen, het zoeken en plukken van planten,
alsook van paddestoelen. Wegen en voetpaden moeten worden gehouden.
Beschadiging van hoornen, struiken of planten zal volgens de wet woráen
gestraft. Bij overtreding d.er voorwaarden kunnen de kaarten· onmiddèl~
lijk worden ingetrokken.

Van het landgoed De Poll. gelegen tusschen de dorPen WiJp en "Voorst,
is een gedeelte, groot ongeveer 262 ha. aan de rangschikking onder de
wet onttrokken.
De toegangskaarten voor het landgoed Breukinkheide zijn thans ver~
krijgbaar bIJ den heer J.. G .. Ten kin k te, Hummelo,
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Wijziging öpenstelling landgo'cdercn de. PoJberg en het Stokkert. "De
Polberg" onder Wapenvelde is niet opengesteld. ,
Het Stokkert onder Wapenvelde 50 ha. Toegang op vertoon van
kaarten, gratis op schriftelijke aanvrage te verkrijgen. bij J b., B Ij.s ter ~
bos c h, bosc~wachter op het. Stokkert.
De openstelling van het landgoed "Beekzicht" en· de gronden ten
Zuiden van het landgoed "de Poll·'., gelegen ttlSsc.hen Klarenbeek en
Voorst is als volgt gewijzigd,:,
Met uitzondering van de omgcving van het huis "Beekzicht" " voo~
zoover gelegen tcn Zuiden van· de beek. ter grootte van 4 ha zijra de
landgoederen van des voormiddags 9 uur tot een half uur voor zons~
ondergang voor het publiek . opengesteld op vertoon van wandelkaarten,
welke tegen betaling van fO.25 voor jaarkaarten en van fO.1O voor"dag~
kaarten, geldig zeowet voor een gezin als voor cen persqon. verkrijg...
baar zijn bij J., Dor r est e ij n, garage Beekzic.ht te Voorst.
Kinderen beneden 16 jaar hebben zonder geleide geen toeg;;tng.
Het is, verboden zich buiten de wegen en paden te begeven. in qennenr
bosschen te rooken of vuur te maken. gewas te beschadigen, nesten uit
te halen of wild te verontrusten. papieren e.d. achter te laten of de
terreinen op andere wijze te verontreinigen. Honden moeten aan de lijn
worden gehouden. Bij misbruik worden de kaarten ingetrokken; bij her...
haling worden aan de overtreders geen kaarten meer verstrekt.
Het Wo/dhuis biJ Apeldoorn.
De openstellingsregeling is als volgt gewijzigd:
Het geheeJe landgoed is voor het publiek opengesteld op vertoon van
wand~Jkaarten, geldig voor een jaar. welke tegen betaling van f0.10 per
persoon namens den eigenaar door den boschwachter. die op het land~
goed woont, alsmede door den eigenaar zelf. den heer P. M .. Tut e I n
No l.t hen i u s te, Ginneken, worden- uitgereikt.

UTRECHT.
Groot PIBttenberg te Maarn, aan den prOvincialen weg DoornAmersfoort.
Een gedeelte van het landgoed. ter grootte van 22 ha, dat, gelegen is
ten Zuid~Oosten. van den Kapelweg. en genaamd is ..de por', is van
zon.sop~ tot zonsondergang voor het publiek -' opengesteld op vertoon van
kaarten, geJdig VOOr een gezin. zoowel als voor één persoon. welke ver~
krijgbaar zijn bij den tuinbaas H. de Jon g, Maarsbergsch~ grintweg te
Maarn, tegen betallng van resp. fO.25 of fO.lO, al naar gelang de kaart
een kalenderjaar of één dag geldig is. Leden van de Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland' hebben op vertoon van
hun lIdmaatschapskaart vrijen toegang. Personen beneden den leeftijd van
16 Jaar worden niet toegelaten. tenzij onder geleide van ouderen.
Het is verboden. papieren. schillen e.d. achter te laten, te rooken, bulten
de paden te. loopen. rijwielen en kinderwagens mede te voeren, honden
mede te nemen, bloemen te plukken, planten, heesters en boomen te be~
~chadigen·. orde. en rust te verstOren.
Beukenburg in de gemeente Maartensdijk tussc.hen Groenekan en Nieuwe
Wetering (p1.m. 123 hal.
Het landgoed is tussc.hen zonsop~ en zonsondergang met uitzondering
van de naaste omgeving van het huis opengesteld, op wandelkaarten.
die tegen betaling van f 0.25 VOOr een gezin of persoon geldig VOOr een
jaar of VOOr fO.10 voor een gezin of persoon geldig voor een "dag ver...
krijgbaar zullen zijn op het landhuis of bij den boschbaas . w .. van de
Klomp.
.
Het Is verboden honden mede te nemen. buiten wegen en paden re 100'"
pen. bloemen tè plukken, planten. heesters en. boomen te beschadigen.
papieren. schillen e.d. achter te laten orde en ,rust te verstoren .• '.
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De toegang voor personen beneden den leeftijd van 16 jaar is verboden. tenzij onder geleide van ouderen.
Oostbroek is gelegen ten Zuiden van het dorp de Bilt. ten Oosten
van den weg van de Bilt naar Bunnik. (78 ha).
Met uitzondering van de naaste omgeving van het huis aangegeven
door borden, en van de boomgaarden, is het geheele .landgoed van 9 uur
tot een half uur VOOr zonsondergang voor het publiek opengesteld op
vertoon van wandelkaarten. welke verkrijgbaar worden gesteld bij den
boschwachter KIe i n aan den BunnikscheWcg en tegen betaling van f 0.10
per persoon voor dagkaarten, f 0.50 per persoon voor jaarkaarten en

.
f 1.- voor geZinskaarten. geldig gedurende een Jaar.
Op dagen. waarop gejaagd wordt, tot een aantal van ten hoogste 5
per jaar, is de toegang tot het landgoed verboden.
Het is verboden vuurtjes te stoken, in de bosschen te rocken. zich
buiten de v,:egen en paden te begeven, boomen of planten te beschadigen.
bloemen. bloesems en vruchten te plukken. vogelnesten uit te halen, het
wild te verontrusten, te visschien en het terrein te verontreinigen.
Rijwielen, voertuigen, paarden en honden worden niet toegelàten. In
geval van misbruik is de eigenaar bevoegd de kaarten in te trekken en
bij herhaling geen kaart meer aan den overtreder te verstrekken.
De openstelling van het landgoed Het Noordhout te Maarn is als
volgt gewijzigd:
Dit landgoed is gesplitst in twee landgoederen. en wel in Het Noord~
hout en 't Stort. De openstellingsregeling voor Het Noordhout is gehand~
haafd. met dien verstande. dat hier behalve de jaarkaarten van f 0,25
ook verkrijgbaar zijn kaarten van fO.IO. welke een dag geldig zijn.
Het landgoed 'tStort is met uitzondering van de onmiddellijke om~
geving van het huis en van het z.g. Geologisch Park ter grootte Van
ongeveer 20 are opengesteld van 15 Mei tot 15 September van 9 uur tot
20 uur en voor de rest van het jaar van 9 uur tot 16 uur op vertoo,n
van wandelkaarten, welke gratis verkrijgbaar zijn bij J. W. L e ij en ..
hor s t, wonende op het landgoed en gedurende een kalenderjaar geldig
zijn.
Kinderen beneden 16 jaren worden slechts onder geleide toegelaten.
Het is verboden zich buiten de wandelpaden te begeven, te rocken of
vuurtjes te stoken, honden, of fietsen mede te brengen. papieren e.d. achter
te laten. Bij overtreding dezer voorschriften wordt onmiddellijk bericht
van intrekking der vergunning aan belanghebbenden verzonden.

NOORD-HOLLAND.
De openstellingsregeling van het landgoed nTer Coulster" te Heiloo
is gewijzigd en deze luidt thans als volgt:
Het geheele landgoed, met uitzondering van de naaste omgevi~g van
den koepel is voor het pubUek opengesteld gedurende alle werkdagen.
met deze beperking, dat personen beneden den 16~jarigen,-leeftiJd slechts
toegang hebben. indien zij door een of meer meerderjarige personen be~
geleid zijn, en op zon~ en feestdagen op vertoon van een toegangskaart,
welke tegen betaling van f 0,25 ten bate van 'de Vereeniging voor Vreem~
delingenverkeer "Heiloo Vooruit" te Heiloo. bij de vereeniging verkrijg~
baar wordt gesteld.

ZlllD-HOLLAND.
Duinrell in de gemeente Wassenaar (plm. 101 ha).
. Met uitzondering van een drietal op het terrein aangegeven gedeelten
ter gezamenlijke grootte van plm. 8 ha is het geheele_ landgoed voor het
publiek opengesteld op vertoon van kaarten. welke verkrijgbaar zijn bij
den: ingang van het landgoed en op schriftelijk verzoek bij den heer
Ph. J. Graaf van Zuylen van Nijevelt. huize DuinreIl te Wa~
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senaar, indien de aanvragers daarbij -een postzegel voor de toezending

insluiten.
'
Mocht ,bij den ingang niemand aanwezig zijn, dan zijn de kaarten ver...
krlJgbaar hij den pachter der theeschenkerij nabij den ingang.
De prijs dezer kaarten bedraagt voor dagkaarten f 0,15 en voor jaar...
kaarten f 0,50 per persoon, terwijl gezinskaarten voor hoogstens 4 per..
sonen '~d f 1.- per jaar worden uitgegeven.
Rijwielen, voertuigen, paarden en losJoopende honden .worden niet toe..
gelaten.!: terwijl het verboden is vuurtjes te stoken. in dennenbosschen
te rocken. zich buiten de wegen en paden te begeven, boornen of planten
te beschadigen, bloemen te plukken. vogelnesten te verstoren of uit te
halen. het wild te verontrusten en te visschen_. In geval van misbruik
%unen de kaarten worden ingetrokken.

NOORDBRABANT.
Landgoed ,J(as(eel Geldrop". Een gedeelte gelegen ten Z.O. van
Geldrop tegen de grens van de 'gemeenten Mierlo en Heeze. (87 ha).
Dit terrein is van zonsopgang tot zonsondergang opengesteld op ver...
toon van wandelkaarten, die gedurende een kalenderjaar voor een gezin
geldi~:Czullen zijn tegen: betaling van fO,25, terwijl dagkaarten voor
f 0,10 verkrijgbaar zullen worden gesteld bij den rentmeester, den heer
W. Ni e n h u i s, Hofstraat 19 te Geldrop en bij den boschwachter
J. Ver ho ven, Mierloscheweg te Geldrop.
Het is verboden zich buiten de wegen en voetpaden te begeven, honden
mede ,fe nemen, te rooken of op een andere wijze met vuur te spelen,
bijl of zaag mede te nemen, te kampeeren, vuil te laten liggen, takken
of bloemen te plukken of iets te beschadigen.
Iedere bezoeker is verplicht op eerste aanvrage van den eigenaar of
diens gemachtigde zijn wandelkaart te vertoonen en zich te gedragen
naar de door dezen te geven aanwijzingen, een en ander op straffe van
directe intrekking van de wandelkaart, zonder eenlg recht çp terugbe...
taling van betaalde gelden.
Oosterheide in de gemeenten Oosterhout en Teteringen, tusschen Breqa
en Oosterhout ten Oosten van den rijksweg. (112 ha).
Met uitzondering van de onmiddeUijke omgeving van het landhuis
en de erven der boerderijen opengesteld tusschen zonsop... en zonsonder..
gang op vertoon van wandelkaarten, welke tegen betaling van f 0.25
voor een gezin of persoon, geldig voor een jaar of voor f 0,10 voor een
gezin of persoon geldig voor een dag. verkrijgbaar zijn bij den eigenaar
op het landhuis en bij W. Koe k koe k. wonende aan den ingang van
het landgoed aan de Tîlburgsche Jaan onder Teteringen.
Honden worden niet toegelaten.
LIMBURG.
de Raaij. gelegen aan de Westzijde van den Rljksw~g Venla--:-Neer...
ritter ten Z.W. van BaarIo. 13 ha.
Met ~itzondering van de onmiddellijke omgeving van het landhuis
opengesteld op v.ertoon van wandelkaarten. welke ,gratis door den op ...
zicltter van het landgoed worden verstrekt. H.et is verboden buiten paden
en.: wegen te wandelen, het landgoed te verontreinigingen, op het landgoed met fletsen te komen, honden mede te nemen, vogels en wiJd te
verstoren. te rooken. bloemen te plukken en houtgewassén te beschadigen,
auto's op het landgoed te parkeeren of ermede te rijden. Men zal zich
!n het algemeen rustig en behoorlijk hebben te gedragen.
De openstelling van de landgoederen Kasteel Hattem en omgeving nabij
Roermond en ..Oudenborgh" onder Herten is ingetrokken. Bllkewell onder
Weert is niet meer onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikt.
. Ten opzichte van de openstelling van Hmenraad. Nieuwenhof en
Boeshei zij opgemerkt, dat het landgoed ,,8oeshei" niet meer onder de
wet is gerangschikt en dat van Hillenraad een groot g~deeltc groot 16 ha is
uitgesloten van de aanmerking als landgoed.
.
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