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BIJ H E T A F S C H E I D V A N H. S T A F .

Op 1 October van dit jaar heeft de heer H. STAF zijn werkzaamheden

als boswachter van G r a a f BENTINCK EN WALDECK LIMPURG en beheer-

der van het landgoed Kernhem te Ede neergelegd. Met enkele woorden is
dit geschreven doch weinigen zullen kunnen peilen, wat dit voor iemand
als STAF betekent. Door zijn vader, die in dezelfde functie werkzaam was,
reeds vroeg met .het bos in aanraking, overziet STAF thans meer dan
vijf en vijftig jaren geschiedenis van deze bossen. Hij kan er van vertellen, hoe in de tachtiger jaren en later bij de'verkoping der buurtgronden grote stukken heide aan de Sijsselt en Edese Bos zijn toegevoed. Als ware het gisteren geschied, zo helder staat het hem nog
voor de geest, hoe deze gronden met grove dennen werden bezaaid ; in
1889 liefst 40 hectaren tegelijk. Het was een goedkope aanleg. De heide
werd afgebrand, in de as werd 5 kg dennenzaad per ha gezaaid en het
geheel met zand uit de zgn. zaaipotten, die wij nu nog op regelmatige
afstanden in het bos terugvinden, bestrooid. Deze bezaaiingen hadden
plaats in een tijd, dat de grove den de enige bruikbare houtsoort was
voor bebossingen op deze schaal, Men wist, dat de gouden tijd van het
eikenhakhout voorbij was, exoten waren nauwelijks bekend.
Bij herbebossingen gjng hij anders te werk. Dan werden plantgaten
gemaakt en tweejarige dennen gepoot, omstreeks 16.000 per ha. Ook
grote oppervlakten eikenhakhout werden in de loop der jaren door
planting van dennen tot opgaand bos hervormd en de grond zo tot
grotere productiviteit gebracht.
Geen wonder, dat iemand, die met zo gunstig gevolg, ongetelde hectaren grove dennenbos heeft aangelegd, zijn ganse leven voorstander, ja
voorvechter van deze houtsoort is gebleven. De aanleg was goedkoop,
de afzet meestentijds gemakkelijk, de opbrengst redelijk.
Men mene niet, dat teleurstelling aan STAF bespaard is gebleven. Hoe
heeft het hem gespeten, dat in de beide wereldoorlogen grote hoeveelheden hout gekapt moesten worden. Wie kan echter de ergernis beschrijven, die STAF heeft ondervonden van de' vellingen der bezetters,
die het bos zo deerlijk hebben geschonden.
Talrijk zijn de excursies van de Landbouwhogeschool die in het Edese
Bos of de Sijsselt zijn gehouden. Begonnen onder VAN SCHERMBEEK
worden zij nog regelmatig gehouden. Vele bosbouwers kennen STAF dan
ook en degenen van hen, die nader met hem in contact kwamen, hebben
hem hogelijk leren waarderen. '
Door de toekenning der medaille in goud, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau bij gelegenheid van zijn .veertigjarig jubileum is hem
Koninklijke hulde gebracht, i
Naast zijn^taak als beheerder heeft dè heer STAF ook sedert lange
jaren; op zeer bijzonder gewaardeerde wijze de taak van schatter vervuld. Niet alleen vele particuliere grondeigenaren, doch ook officiele in-
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stanties, als het Staatsbosbeheer en de dienst der belastingen vertrouwden gaarne op zijn oordeel.
'
. Bij het neerleggen van zijn werkzaamheden nemen wij afscheid van
STAF, die zich betoond heeft een ware wachter voor het bos, een toegewijd beheerder, een mens van nobel karakter, een voorbeeld voor allen,
die tot het gulden ambt van rentmeester zijn geroepen.
'
Wensen wij hem toe, dat hij nog lange tijd in goede gezondheid van
zijn levenswerk mag genieten.
. '
•
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NOGMAALS:

HOOGSPANNING!

door
Dr Th. C. OUDEMANS, • '

Het verheugt mij, dat de heer R. M. d e F e y t e r gereageerd heeft
op mijn artikel Hoogspanning !, verschenen in no. 6, jaargang 1949, van
dit Tijdschrift. *
' > '
Dat er mensen zijn, die bovengrondse geleidingen door dé bossen , helemaal niet zo erg vinden, kan ik mij wel indenken. Vele technici b.v.
hebben veel meer belangstelling voor een mooie fabriek -dan voor èen
ongerept natuurlandschap. Dat de practijk zou leren, dat door herbeplantingen masten en geleidingen voor een belangrijk deel, soms bijna
geheel, kunnen worden gecamoufleerd, hetgeen te zien zou zijn aan de
weg Woeste Hoeve—Dieren, bestrijd ik. De doorsnijding van een bosterrein, een heidelandschap of een moeras door hoogspanningsgeleidingen : het is en blijft allemaal even lelijk. Dat er technische zowel als
financiële bezwaren zijn tegen ondergrondse geleidingen, ik zal de eerste
zijn om dit toe te geven. Maar laat er nu eens een technicus komen met
een kostenberekening. Er wordt gezegd: ondergrondse geleidingen zijn
vier maal zo duur als bovengrondse, maar is dit werkelijk zo ? Stel dat
het om technische redenen geheel onmogelijk is, ondergrondse geleidingen aan te leggen, waarom worden hoogspanningsgeleidingen dan niet
geprojecteerd rondom gebieden waar het plaatsen van hoogspanningsgeleidingen uit een oogpunt van natuurschoon ongewenst is ? Het zou
toch een wandaad zijn, wanneer door het centrum van de Veluwe hoogspanningsgeleidingen geplaatst werden. Waarom dan niet er omheen
gegaan ? Dit zou misschien enkele kilometers meer hoogspanningsgeleiding kosten, maar die kosten zijn toch niet onoverkomelijk, wanneer men
daarmede een gebied van enkele tienduizenden hectaren, dat tegenwoordig „het" recreatiegebied van de stadsbevolking is, kan sparen. Er kan
dan wel degelijk een koppelnet tot stand komen, echter niet ten koste
van ons natuurschoon, waar in de laatste tien jaar toch al zo aan geknabbeld is.
Dat op grond van het Burgerlijk Wetboek de eigenaar het vrije genot
van zijn gronden heeft en bovendien het recht om daarover op volstrekte
wijze te beschikken, is inderdaad nog steeds van kracht. Dat ook hieraan

