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Mededee1ingen.
WINDSINGELS
door
B. STOFFEL.

Het artikel van eh. T r 0 m,p Meesters in no. 11
van den vorigen jaargang van ,dit tijdschrift over windsingels.
geeft mij aanleiding daarover enkele opmerkingen te maken.
Er zijn menschen die in een boerderij niets anders zien

dan in een fabriek die wordt opgericht om geld te verdienen.
Niet alle boeren denken daarover op de zelfde wijze. Een
landman met gezonde denkbeelden over het leven en over
zijn dagelijkschen arbéid. waardeert wel degelijk de rust en
de kalmte die nabije boomgroepen en windsingels hem bieden.
Hij waardeert ,de zangvolgels in het voorjaar en gunt de
dieren in de natuur hun !>laats en hun: levensbestaan. Eenige
moeilijkheden en eenig grondverlies houden hem van zijn

'.

meer ruimen gedachtengang niet terug.'
.
Een boerderij moet toch voor de opwonenden iels· meer
c

zijn dan uitsluitend fabriek.
•
Objectieve gegevens vraagt T rom p Mee s ter s over
de voordeelen van windsingels. maar overal in Ne,derland
zijn 9,eze voldoende waar te nemen in de omplanting van

fruittuinen. in de hagen, van haagbeuk. beuk. meidoorn enz.
ter beschutting van moestuinen het geheeIe land door en
waar deze ontbreken. worden rietmatten opgericht tegen'
\vindschade. Hebben 'Geldersche en Overijselsche boeren de
eeuwen door ongelijk gehad met hun eikenwallen en singels
rondom bouwland en weiland tot verkrijging van luwte voor
mensch en vee? Kan het geen verhooging van levensgenot
verschaffen als de opwonenden en hun bezoekers op zon en
feestdagen hun toekomstige oogst kunnen beoordeelen in de
luwte der omplantingen? En 'zouden de boeren bij Zoutkamp
aan de Lauwerzee hun bedrijf slechts als fabriek beschou-

,

wen 1 Zouden bij die menschen geen verlangens naar een

,levensbestaan op hoo.ger peil opkomen?
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