Mededelingen van de N ederlandsche
Boschbouwvereeniging
IN MEMORIAM.
Op 15 Juni overleed ons lid Ir W. H. Ten kin k, ingenieur Iste
klasse van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland.
NIEUWE LEDEN.
Tot het lidmaatschap werden met ingang van I Januari 1948 toegelaten:
Dr V. We s t hof f, bioloog aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, Driebergen, Prins Hendriklaan 15.
"
Ir P. Ge r bra n d a, rentmeester bij het Rentmeestersbureau vanE. P. W. van Sc h a i k, Utrecht, Bolstraat 18.
De secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,

Ir G. Memelink.

VOORJAARSBIJEENKOMST 1948.
Op 28 en 29 Mei jJ. werd de voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging te Winterswijk gehouden. Aan de lunch,
welke aan de eerste excursie voorafging. leidde ons bestuurslid, de heer

W e s s els, deze bijeenkomst met de volgende woorden in :

.. Het bestuur van onze vereniging heeft mij gevraagd. de excursies

van vimdaag en morgen met enkele woorden bij U in te leiden. Bij de
Winterswijkse bosbezit!ers heerst grote voldoening, dat hun bossen op
deze dagen in het middelpunt van Uw belangstelling staan. Ik geloof, dat
dit gevoel ten volle gerechtvaardigd is, want de bossen - en trouwens
het gehele landschap - waaraan deze bijeenkomst is gewijd, verdienen
Uw belangstelling ten volle en zijn de verre reis, welke velen Uwer
hebben moeten maken, zeer zeker waard.
Het zal U bij Uw tocht naar Winterswijk hebben getroffen, dat voorbij Aalten of Groenlo, hoe gij gekomen zijt. het landschapsbeeld geleidelijk
een wijziging onderging:' de typische, oude Saksische boerderijen, gelegen temidden van groepen oude eiken, trokken Uw aandacht: het
landschap werd boomrijker, intiemer en rijker dan het middengedeelte
van de Graafschap. De streek rondom Winterswijk, die wij zullen bezoeken, heeft haar eigen chachet, haar eigen karakter. Door allerlei omstandigheden is hier, meer dan elders, veel moois gespaard gebleven. van
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het historisch gegroeide cultuurlandschap, van het landschapsschoon en
het eigen karakter van de streek. Niet langs kunstmatige weg of door
inmenging van buitenaf, noch ter wille van het vreemdelingenverkeer,
zijn hier nog oude gebruiken, opvattingen en maatschappelijke toestanden
en verhoudingen in stand gebleven. Zulks was mogélijk, omdat men zich
hier nog gebonden voelt aan het verleden, omdat er hier nog iets bestaat
van de gehechtheid aan het land en het landschap, waar zijn voorouders
hebben gewerkt en aan vele oude goede gebruiken van naastenliefde: en

naastenplicht.
Ik hoop dan ook, dat U op onze tocht door het Winterswijkse land
oog zult hebben voor het bijzondere landschapsschoon. Loofhoutbos begeleidt de kronkelende Slingebeek; de bouwkampen zijn omzoomd door
houtwallen; verspreide boomgroepen geven diepte en afwisseling in het
landschapsbeeld. Oude boerderijen, in Saksische bouwtrant opgetrokken,
lisgen verscholen tussen groepen oude' eiken; bomen, boerderijen en
bossen vormen de bouwstenen van een landschap. dat op vele plaatsen
een harmonisch geheel vormt.

In dit landschap vragen de bossen Uw bijzondere aandacht. Het merendeel van het bos in deze streek is loofbos, waarin de eik een belangrijke
plaats inneemt. Onze excursies zullen dan ook voornamelijk aan het
loofbos gewijd zijn. Soms - en ik denk hierbij speciaal aan het straks
te bezoeken Buskersbos, eigendom van de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten -

zal de houtostand U weinig imponeren, maar

Uw belangstelling zal daar meer uitgaan naar het gehele milieu, naar
de plantengemeenschap, welke het bos vormt. Dank zij het feit, dat het
bestuur onze leden V I i e g eren Sis sin g h bereid heeft gevonden,
ons omtrent deze plantengemeenschappen in samenhang met de houtopstand voor te lichten, zullen onze excursies ons des te meer voldoening
kunnen schenken.
Het ligt in de bedoeling om vandaag een bezoek te brengen aan het
zoeven genoemde Buskersbos, gelegen even ten Oosten van Winterswijk;

daarna rijden wij door de buurtschappen Kotten en Woold naar een
ouder loofhoutcomplex, bekend als "het Rot". Morgen zullen wij in het
Woold de landgoederen BekendelIe, Lintum en Meerdink bezoeken en
zo mogelijk nog een jonge herbebossing achter Roerdink nabij de grens.
Nadere bijzonderheden omtrent deze bossen hoort U tijdens de excursies.
Ik ben er van overtuigd, dat de oude eikenbossen, waarin de wintereik
veelal domineert, Uw volle belangstelling zullen hebben.
Onze voorjaarsbijeenkomst 1948 staat in het teken,van het particuliere
bosbezit. Tijdens jarenlang contact met de bosbezitter in deze streek
heb ik ervaren de verbondenheid en de liefde, die velen hunner aan hun

bosbezit bindt. Het moge waar zijn, dat deze verbondenheid soms zo
ver gaat, dat de dunningen in het gedrang komen, omdat men de bomen
zo slecht kan missen - aan de liefde voor en de gehechtheid aan het
bezit dankt de gemeenschap het behoud van unih bosterreinen, die
veelal tevens natuurmonumenten mogen worden genoemd.

'

Het moge U gaan als mij, dat gij in deze dagen getroffen wordt door
het bijzondere landschapsschoon van de streek rondom Winterswijk, door
de rijke afwisseling van de bossen en door de liefde, wáarmede menige
particuliere boshezitter zijn hoshezit verzorgt en in stand p.oudt".
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Onder ongunstige weersomstandigheden werd allereerst het i;:; de nabijheid van Winterswijk gelegen "Buskersbos', eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, bezocht. Dit langs de kronkelende Slingebeek gelegen bos vormt een bijzonder mooi stukje natuurschoon; op de laaggelegen plaatsen, welke tot het vochtige eiken-haagbeukenbos worden gerekend, vindt men een rijke bodemflora van sleutelbloemen. anemonen, gele dovenetel en klaverzuring, terwijl ook de bos~
paardestaart de aandacht trok. Hoewel de groei van de ruim 50-jarige.
geplante. eiken. die in het Buskersbos de hoofdhoutsoort vormen. in het
algemeen niet meeviel, was het algemene bosbeeld, dank zij de rijke ondergroei van struiken en kruiden ,zeer fraai. Es en esdoorn verjongen zich

van nature op de holle plaatsen. De Amerikaanse eiken, die zich gunstig
hebben ontwikkeld, worden door de beheerder geleidelijk geveld en door
inlandse eiken en ander loofhout vervangen.
Daarna werd door de houtrijke buurtschap Kotten rilet haar fraaie
oude boerderijen naar het Woold gereden, waar het boscomplex "het
Rot" werd bezocht. ,De groei van het oudere eikenbos. waarin ook de
wintereik in belangrijke mate voorkomt. was hier zeer bevredigend.

Tengevolge van de aanhoudende regen moest de excursie worden bekort.
In Winterswijk werden de deelnemers vervolgens officieel ten gemeentehuize ontvangen, waarbij de burgemeester het gezelschap verwelkomde
en zijn vreugde erover uitsprak, dat de Nederlandse bosbouwers zijn
zo aan natuurschoon rijke gemeente als excursie-object hadden uitgekozen. Nadat onze voorzitter voor de Vriendelijke ontvangst had bedankt. werden verversingen rondgediend. Hierna verenigden de deel-

nemers zich· aan een maaltijd in hotel "de Klok", waar de burgemeester
en de heren Ten kin k en Es s e I i n k. onze gastheren van de volgende dag. mede aanzaten.
In de avonduren werd de algemene vergadering gehouden in de societeit "Eendracht".
I

De: excursie van Zaterdag leidde naar de bosbezittingen van de families

Ten kin k en E s s e I i n k in de buurtschap het Woold. Allerçerst
werden de landgoederen "BekendelIe" en "Linturn", eigendom van de
familie Ten kin k, bezocht. Mede dank zij het veel gunstiger weer kon
men hier genieten van zeer fraaie bosbeelden. De oudere essen en eiken
langs de oever van de Slinge .en de fraaie ondergroei trokken algemeen
de aandacht, zo ook een groep zeer zware populieren, welke de periode
van verplichte vellingen hadden overleefd. Een in 1944 geplant essenbosje vertoonde een bijzonder goede groei. Op de hoger gelegen bosgronden werd een goede herbebossing van lariks en een zich gunstig
ontwikkelende. fraaie, onderplanting van douglas gezien. Op het "Linturn" werden oudere opstanden van eik en beuk doorkruist; het is jammer,
dat ook hier de beuk op vele plaatsen de eik heeft verdrongen. Een
ongeveer 150-jarige eikenopstand sterft. wellicht tengevolge van herhaaldelijk kaalvreten en wisselingen in de grondwaterstand. geleidelijk af.
Hierna werd een 120-jarige gezaaide eikenopstand op het landgoed
"Meerdink". eigendom van de heer J. L. Es s e I i n k, bezocht. De
wintereik komt hier veelvuldig voor. Hoewel ook hier. mede als gevolg
van stormschade. nogal wat sterfte in de eiken voorkomt, vormt dit bos
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nog een bijzonder fraai geheel met veel waardevol hout. Op de open
plaatsen in het bos breidt de adelaarsvaren zich sterk uit, hetgeen de
beheerder ten aanzien van de verjonging van dit bos nog wel voor moeilijkheden zal stellen.
Wel heel bijzonder kwam op deze excursies tot uiting de sterke ver. bondenheid van de eigenaren met hun bosbezit en de grote toewijding,
waarmede zij het beheren. Tot besluit van~de zeer geslaagde bijeenkomst, '
waaraan ongeveer 75 leden deelnamen, boden de families Es s e I i n k
en Ten kin k het gezelschap eén koffiemaaltijd aan in het verenigingsgebouw in het Woold. De voorzitter sprak een hartelijk dankwoord uit
voor de bijzonder gastvrije ontvangst en dankte tevens de heren Prof.
Hou t z ag ers. W e s s els, Sis sin g h en V 1 i e g ervoor de
leiding en voorlichting tijdens de excursies.

Med~delingen

inzake het boswezen,
de houtvoorziening en de jacht

COMMISSIE TOT HERZIENING VAN DE BOSWET 1922.
Bij beschikking van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van
18 Juni 1948. no. 550/136, afdeling Boswezen, Directie van de Landbouw:
A. is ingesteld een Commissie tot herziening van de Boswet 1922:
B. is aan voornoemde commissie opgedragen:
I. na te gaan, welke voor.ûeningen met betrekking tot de bosbouw en de houtteelt
in Nederland in al haaT aspecten' gewenst .zijn ;
2. een ontwerp van wat tot regeling van de onder I bedoelde voorzieningen met toe·
lichtende memorie samen te stellen;
C. zijn in de meergenoemde commissie b~noemd tot:
a. lid. tevens voorzitter:
Jhr mr dr L. H. K. C. van Ase h van Wij c k, advocaat·generaal bij de Hoge
Raad der Nederlanden. te 's~Gravenhage;
b. leden:
Mr A. E. M. A. Bak k e r ,administrateur bij het Ministerie van Justitie. te ·s·Gra~
venhage;
J. Bak k e r, raadadviseur bij het Ministerie van Financiën, te 's-Gravenhage;
Jhr W. H. cl e Be a ufo r t, voorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw van de
Stichting voor de Landbouw, te Maarn; •
Jhr mr dr E. A. van B e,r est e y n, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren, te Vierhouten ;
.
.
Mr M. C. Blo e mer s, referendaris blj het Ministerie van OnderWijs. Kunsten en
Wetenschappen, te 's-Gravenhage;
. W. Bra n t s m a, ondervoorzitter van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, te
Vaassen ;

