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rend maar blijvend welmg riskant bedrijf. dan zullen eveneens al die beschouwingen als argumenten aangevoerd kunnen worden. maar zal men bij de uitvoering de boschbouwkundige contröle niet kunnen ontberen. En de boschbouwkundige zal zijn taak moeten opvatten als ...... herstel van
boschgrond in een periode van dertig of veertig jaar met
daarna boschverjonging.
'
M.i. heeft deze beschouwing. ook het voordeel dat de
wetenschap een duidelijk doelstelling verkrijgt,
Op de allerbeste gronden moge kaalslag logisch goed door
te voeren zijn ên op die wijze mogen er gronden zijn - (b.v.
in de tropen) - waar men den opstand planten kan op den
kalen grond; het lijkt mij echter niet mogelijk die methode
te verdedigen voor ohze heidegronden.
En om niet te knoeien met zijn grondbeginselen. zal de
boschbouwer de ontginning moeten beschouwen als herstel
van boschgrond en den daarop volgenden aanleg van bosch
als de verjonging van bosch. dat voor eeuwen daar bestond
of dat op grond van vergelijking daar mogelijk is,
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GEEN AANKOOP VAN HET .. PLANKEN WAMBUIS",
!?egeering acht geen voldoende redenen aanwezig.
Op de vragen van het Eerste~Kamerlid. den heer Pol a kt betreffende
aankoop door de regeering van het landgoed .. Planken Wambuis", even~
tucel ook van het landgoed .. de Hooge Veluwe", heeft minister SJ 0 t e~
mak e r cl e B r u ï n e, minister van sociale zaken, geantwoord. dat
,het niet in de beddcling der regeering ligt aankoop van het bedoelde
landgoed te bevorderen, omdat voor dien aankoop geen genoegzame
redenen aanwezig geacht worden.
De minister moet ontkennen. dat gesproken kan worden van een ontzaglIJke vernietiging van natuurschoon ten gevolge van met rijksgeld in
werkverschaffing mogelIjk gemaakte ontginningen, droogmaking van
plassen, regularisatie van beken of ruilverkavelingen.
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.. PLANKEN-WAMBUIS",
Gisteravond konden we reeds per bulletin in Ede bekend maken. dat
door den heer Ver s tee g h als koopster van het' landgoed .. Planken
Wambuis" is opgegeven de administratie~~atschappij "Unitas" N.V.,
te Utrecht.
Voorlooplg blijft .. Pla_nken~Wambuls" in denzelfden toestand, de bo;>ch~
cultuur zal terdege ter hand genomen worden en ... het landgoed blijft
voor het publiek geopend.
Dit laatste vooral is een' verheugend bericht. Wat zouden vele natuur..
liefhebbers, vele toeristen en kampeerders het betreurd hebben, als .. Mos..
sel", als "Oud .." en "Nieuw..Reemst" voor hen verboden terrein was
geworden.
.
Mbge het landgoed nog lange jaren de plek blijven waar we altild
weer met veel genoegen heen trekken:!

