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en gast te mogen verwelkomen, hetgeen uiteraard ook geldt voor uw medewerkers die aan de organisatie hun bijdrage leverden.
Prof. Mörzer Bruyns kan tot zijn spijt niet zelf aanwezig zijn; een internationaal ornithologisch Congres in Noordwijk deze week eist zijn tegenwoordigheid. Dankzij de medewerking van prof. Mörzer Bruyns zal nu
drs D. Kruizinga ons de nodige uitleg van de problemen en het onderzoek
in het reservaat „De Grote Peel" geven. Voorts zal ook de heer ir W. A.
Dieleman, Landschapsarchitect bij de K.N.H.M, die plannen heeft opgesteld voor het Leudal, aanwezig zijn voor het geven van een toelichting.
Hen allen wordt voor hun medewerking reeds bij voorbaat onze dank betuigd.
Hiermede heet ik U allen hartelijk welkom en verklaar ik de 40ste voorjaarsvergadering voor geopend.

40e Voorjaarsbijeenkomst op 12 -13 mei 1966
Het laatste bezoek dat onze vereniging bracht aan de provincie Limburg
vond plaats in het voorjaar van 1960, toen een exkursie werd gemaakt in
Zuid-Limburg en ook de dames het gezelschap verrijkten in verband met
het 50-jarige bestaan van de vereniging. Ditmaal werd het mooie land van
Midden-Limburg bezocht met zijn grote tegenstellingen in bodem en landschap, in zijn kultuurvormen, flora en bossen. Op dit thema waren de
exkursies gebaseerd, welke door dr W. H. Diemont werden georganiseerd
met medewerking van ir M. C. L. Hermens, ir B. B. Glerum en de bosbouwkundige ambtenaren.
De exkursie-objekten waren:
— het Meynweggebied in de gemeente Melick Herkenbosch;
— het Natuurreservaat de „Grote Peel" in de gemeenten Asten, Nederweert en Meyel;
— het domeinbos „het Haelense Water" in de gemeenten Heythuyzen;
— het natuurreservaat en rekreatiegebied „het Leudal" in de gemeenten
Haelen, Heythuyzen, Roggel en Neer.
Samenkomst en algemene ledenvergadering vonden plaats in hotel „In 't
Paradijs" te Roermond.
Bij de vergadering, die werd geleid door de voorzitter prof. dr G. Hellinga,
waren ongeveer 40 leden aanwezig, zodat moet worden gesproken van een
vrij slechte opkomst. Aan het einde van dit verslag worden de belangrijkste
feiten uit de vergadering vermeld. Na de vergadering werd een inleiding
op de exkursies gegeven door dr Diemont, hoofdingenieur-direkteur van het
Staatsbosbeheer in de provincie Limburg, waarbij tevens een exkursiegids
werd uitgereikt.
In het smalle Midden-Limburgse gebied tussen Venlo en Sittard zijn tengevolge van de Maas-doorsnijding grote verschillen in bodem en klimaat
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(verschillen in neerslag); in het oosten het hoogterras van de Maas met
heuvelruggen tot 80 m hoogte boven N.A.P. De bodem vertoont enige overeenkomst met löss, doch grover en zuurder en vormt slechts een dunne
laag op het afzettingsmateriaal van de Maas. Voor bosbouw is dit een
gunstige bodem. Westelijker, in de richting van het Maasdal, komen dekzanden voor, die minder vruchtbaar zijn en veelal vrij sterk uitgeloogd.
Dan volgt het Maasdal zelf met vruchtbare leem-, grint- en zandafzettingen,
soms laag veen tengevolge van meanderen. Ten westen van de Maas tot aan
de Limburgse grens vinden wij dan dekzanden van wisselende kwaliteit
— afhankelijk van de bereikbaarheid van grondwater — en soms beekbezinkingsgronden.
Op de grens van Brabant en Limburg bevindt zich een waterscheid ingsgebied, waar na de laatste ijstijd, in het Atlanticum, hoogveen-afzettingen
plaatsvonden. Zo ontstond een gebied van 30.000 ha veengronden. Daarvan
zijn nu nog slechts restanten over tot een oppervlakte van enige duizenden
hektaren, die grotendeels in het Natuurreservaat Grote Peel, Ospeler Peel
en Astense Peel zijn gelegen. De natuur van het gehele gebied van MiddenLimburg is sterk aangetast, zodat moet worden gesproken van een typisch
kultuurlandschap.
In de middag-exkursie werd per bus het Meynweggebied bezocht; het
woord „Meyn" betekent „grens" en behalve de Rijksgrens is er ook sprake
van een grens tussen heide en bos, namelijk het 6.000 ha grote bosgebied aan
Duitse zijde. Dit bosgebied is voor een groot gedeelte tot „Naturschutzgebiet"
verklaard vanwege zijn zéér belangrijke rekreatieve funktie vanwege zijn
ligging bij het Ruhrgebied. Aan Nederlandse zijde bevindt zich een ruige
vegetatie van heide, brem en loofhoutopslag. Dit Meynweggebied is in het
verleden door branden geteisterd.
In 1933 is er een vrij smalle bosstrook door aangelegd, aan het eind waarvan zich de schacht bevindt van de nimmer in exploitatie genomen Beatrixmijn. De bosstrook bestaat in hoofdzaak uit groveden en Corsicaanse den,
doch het gezelschap stond speciaal stil bij een douglasopstand van vrij
slechte herkomst en met ernstige Phomopsis-aantasting en een goede Amerikaanse eikenopstand, ontstaan uit een mengopstand met lariks op gespitte
grond, waaruit de lariks in 1947 door verdroging is verdwenen.
Het heide-gebied is gekenmerkt door een rijke fauna, waaraan naast grofwild zoals varkens, ook dassen een plaats vinden, alsmede adders, gladde
slang, hagedissen en onder de vogels veel nachtzwaluwen.
Nabij de schacht van de Beatrix-mijn komt in het hoogterras een geologische storingslaag voor, op welke lijn zich verscheidene meertjes hebben
gevormd; het elfenmeertje is hiervan het bekendste. In dit gedeelte, waarin
ook een aantal loofhoutbebossingen zijn aangelegd, werd een wandeling
gemaakt. De beplantingen van in hoofdzaak eik zijn bedoeld om dekking
te bieden aan het wild en een brandbeveiliging te vormen. Bovendien heeft
men aldus een verdere occupatie van de mijn Laura willen voorkomen,
waarmee maar weer werd aangetoond hoe de Staat zich vaak gaarne be-
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schermt t e g e n . . . de Staat! Een andere vorm van „bescherming" die veel
stof tot diskussie bood, was het voornemen tot onteigening van een fraai
partikulier komplex in dit heidegebied, o m d a t . . . het zo mooi is en dus
beschermd moet worden!
Na terugkeer in Roermond, werd het gezelschap bijzonder gastvrij ten
gemeentenhuize ontvangen door burgemeester mr R. G. A. Höppener. Deze
gaf een zéér interessante historische terugblik, de geografische- en sociografische centrale positie van de stad Roermond in Midden-Limburg en de
verplichtingen en taken, die daardoor op deze stad rusten, met name ook
ten aanzien van het rekreatie-beleid. Vervolgens werd met gerste-nat en een
goede maaltijd waarbij de heer en mevrouw Höppener onze gasten waren,
deze mooie en warme dag besloten.
Op vrijdag werd allereerst per bus gereden naar „de Grote Peel", waar
drs Kruisinga, medewerker van het R.I.V.O.N., een uiteenzetting gaf over
dit natuurreservaat van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, groot ± 850 ha, dat sedert 1956 in gedeelten werd aangekocht.
Over grote oppervlakten werd dit gebied afgeturfd tot op de minirale ondergrond, waar kienstobben verraden, dat hier vóór de veenvorming een uitgestrekt bos van eik, berk, els, groveden en andere houtsoorten heeft gegroeid. De vergraven oppervlakte begroeit thans opnieuw, in het bijzonder
met berk, ratelpopulier en struikwilgen. Om hier heidevlakten te kunnen
handhaven en biotopen van vele soorten vogels te kunnen consolideren wordt
het houtgewas dat zich ontwikkelt, stelselmatig verwijderd.
Om verder de rust in het reservaat te bevorderen ligt het in de bedoeling
om langs de randen bosgordels aan te leggen van loof- en naaldhout. Bovendien zullen deze bebossingen het landschap verfraaien en de zangvogelstand
verbeteren. Als houtsoorten worden gebruikt: inlandse eik, groveden, Oostenrijkse- en Corsicaanse den.
Een boerderij, geheel in de stijl van een oude peelboerderij gebouwd, is
als bezoekerscentrum en permanent tentoonstellinggebouwtje ingericht, genaamd „Een mijl op Zeven". Een wandelroute is uitgezet die bij dit bezoekerscentrum begint en ongeveer drie kwartier vergt. De route leidt gedeeltelijk over oude peelbanen, over nieuwe paden en over enkele honderden
meters lange knuppelbruggen, gemaakt van dwarsliggende boomstammetjes,
die door het moeras en zelfs over open water van oude turfga ten voeren.
Op deze wijze kan een goede indruk worden verkregen van dit bijzondere
vogelreservaat, dat door ornithologen als een van de vogelrijkste gebieden
van West-Europa wordt beschouwd.
Na het nuttigen van koffie te Meyel, aangeboden door Staatsbosbeheer,
werd het kleine produktie-bos van ± 40 ha, „het Haelens Water", bezocht,
alwaar ook aanwezig was de houtvester ir L. C. Geerling, die dit bos in
1945/1946 heeft aangelegd. In dit vroegere moerasgebied met enkele zandruggen is een fraaie bebossing tot stand gekomen met groveden, Corsicaanse den, Japanse lariks, douglas en fijnspar en zelfs enige populieren. De
lariks 'vertoont al wel de bekende snelle groei-teruggang.
Na de lunch te Meyel werd door ir W. A. Dieleman, hoofd van de Afde-
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ling Architectuur van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij,
een toelichting gegeven op het rekreatieontwikkelingsplan „Leudal". Aanleiding tot het opstellen van dit plan was in 1961 de beekverbetering van
Leubeek en Selzerbeek in dit voor dagtoerisme van Roermond niet zo belangrijke gebied. Het doel is om in samenwerking tussen de vier betreffende
gemeenten Haelen, Heythuyzen, Roggel en Neer met Staatsbosbeheer, Cultuurtechnische Dienst en Waterschap een verbetering van de landschapsverzorging en inrichtingen voor de rekreatieve bestemming tot stand te brengen.
Het is een natuurwetenschappelijk interessant en mooi gebied, met hoogteverschillen en afwisseling van open en gesloten ruimten. Uitgangspunt is
het maken van concentratie-punten langs de randen van een „stilte"-gebied,
o.a. door aanleg van wegen er langs. Er zijn een kampeerterrein, een zwembad en sportveldenkomplex geprojecteerd, alsmede parkeerterreinen. Het
Ministerie van C.R.M. heeft er een natuurreservaat, waarbij behoren vier
boerderijen en de watermolen St. Ursula. Deze watermolen, daterende uit
1558, is geheel gerestaureerd, 's Middags werd er een bezoek aan gebracht.
De molen was in werking. Er werd graan gemalen en olie geperst.
Tenslotte werd een wandeling gemaakt in dit gebied met zijn bijzondere
landschappelijke aspekten, een restant als het is van een langgerekt boskomplex op de in noord-zuidrichting liggende zandruggen, waar doorheen de
Belgische beken in diepe dalen en met veel verval stromen, min of meer
evenwijdig aan de Maas, om hierin tenslotte uit te monden.
Uit de algemene vergadering, in Roermond gehouden, zijn de volgende
feiten te vermelden:
— de notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd; in de nieuwe
notulen-commissie werden benoemd ir A. Coops, ir J. Luitjes en ir
J, A. Lasschuit;
— in de afgelopen periode ontvielen ons de leden L. baronesse van der
Borch van Verwolde-Voute en mr C. J. J. Heynsius van den Berg;
— voor het lidmaatschap bedankten mr R. E. baron van Dorth tot Medler,
mevrouw E. Everts-Kohmann, mr P. C. T. van der Hoeven, mr. R. Leopold, P. van Zon en ir Z. Salverda;
— als nieuwe leden traden toe Jhr mr L. Bosch Ridder van Rosenthal,
J. C. van Dijk van 't Velde, intendant van het Kon. Paleis Soestdijk,
H. J. Gerritsen en ir C. J. de Lange;
— als donateur traden toe het landgoed „Eerde" N.V., N.V. Ontginningen
der Erven A. Ledeboer, Dienst Gemeentewerken Rotterdam, Stichting
Pensioenfonds voor de Vervoers- en Havenbedrijven te Rotterdam, Stichting „Het Zuid-Hollands Landschap";
— de Studiekringcommissie deelde mede, dat in 1967 een Studiekringbijeenkomst zal plaatsvinden, gewijd aan het onderwerp „Houtsoortenkeuze"
met als prae-adviseurs dr K. baron van Lynden, ir C. P. van Goor en
ir W. E. Meyerink;
— er werden enige gespreksgroepen ingesteld, die niet bedoeld zijn als
studiegroep, maar om problemen, die bij Studiekringbijeenkomsten zijn
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gerezen, nader te behandelen. Zo zijn nu opgericht de gespreksgroepen
„Afzet hout van groveden" en „Aanpassing van bestaande bossen aan
de rekreatie", waarbij het laatste onderwerp waarschijnlijk aan de hand
van een concreet voorbeeld wordt bezien. Een eventueel resultaat zal met
het Studiekringbestuur worden besproken;
Ir J, S. van Broekhuizen is — na 5 jaar lid van de Studiekringcommissie
te. zijn geweest — nu afgetreden en opgevolgd door ir A. van Maaren;
de Redactie-commissie voor publikaties deelde mede, dat de kansen op
uitgifte van de publikatie Bosbescherming veel gunstiger zijn geworden,
door de toezegging van een belangrijke subsidie door de Kon. Ned. Heidemij en door de bereidheid van P.U.D.O.C. om de uitgave zelf in off-set
te drukken. De aanvankelijke opzet om de gehele stof in één boek te
doen verschijnen is gewijzigd. Het plan is om eerst met deel I uit te
komen, waarin worden behandeld de plagen, de belangrijkste bosinsekten
met determineertabel, gevaren van anorganische aard en gebreksverschijnselen, misschien ook bosbrand. Deel II zal dan later kunnen verschijnen,
met schimmels, gewervelde dieren e.a. onderwerpen;
de publikatie van het boekje „Forestry in the Netherlands" maakt nu
vordering; er wordt naar gestreefd dit in het begin van 1967 gereed te
hebben;
de rekening en verantwoording van de geldmiddelen 1965 werden goedgekeurd, evenals de balans per 31 december 1965;
in plaats van ir P. C. van de Weerd werd tot lid van de Kascommissie
benoemd ir P. N, Ruige, zodat deze commissie thans is samengesteld uit
de leden ir J. F. Wolterson, ir J. H. Wiersma en ir P. N. Ruige.
'

A. A. C. VAN LEEUWEN, Sckretaris.

BOSBOUWVOORLICHTINGS RAAD EN ZIEKTEBESTRIJDING
In de met zorg samengestelde rede van de voorzitter van onze vereniging
komen enkele opvallende opmerkingen voor, die echter nog nadere vragen
bij ons doen opkomen.
In de eerste plaats wordt iets gezegd over de in maart ingestelde Bosbouwvoorlichtingsraad, maar daarbij worden geen namen genoemd. Wij menen
goed te doen hier nu de volledige samenstelling te vermelden:
Ir J. W. Wellen, voorzitter
Drs G. J. den Hartog, secretaris van het Bosschap, secretaris
C. J. van Aalst
Ir M. van Daalen
Ir G. Memelink
Drs V. Timmermans
Ir L. W. Wilmes

Ned. Ver. van Boseigenaren

