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Mededeelingen.
Bij beschikking van den Minister van Economische Zaken
d.d. 20 December 1939 no. 24006, afd. Landbouw-crisisaangelegenheden en Voedselvoorziening in Oorlogstijd is
ingesteld een Commissie van Advies voor de bestemming van

van regeeringswege opgekochte boomkweekerij producten.
Tot lid en voorzitter is benoemd de heer J. C. M. Mens i n g te Aalsmeer en tot leden de heeren Dr. J. A. van
St e ij n te Utrecht en S. G. A. Door e n bos te ·s.Graven.
hage. De taak der commissie bestaat in het aan de Neder·
landsche Sierteeltcentrale verstrekken van interne adviezen·

van aesthetischen en dendrologisch en aard betreffende de
bestemming van van

Regeeringswege opgekochte

boom . .

kweekerij.producten.

UITBREIDING STAATSBOSCHBEZIT IN 1939
door

F. W. MALSCH.

Daartoe door het Óepartement van Sociale Zaken in staat
gesteld heeft. evenals in voorgaande jaren. ook in 1939 het
Staatsboschbezit een belnngrijke uitbreiding ondergaan door
den aankoop van enkele complexen bosch en woesten grond.
Het is de bedoeling. dat de bosschen in werkverruiming wor·
den verbeterd en de woeste gronden worden beboscht. waar·
mede niet alleen de werkverruiming. doch ook de houtvoor.-

ziening wordt gebaat. Dat door het overgaan van deze gron.
in Staatsbezit het natuurschoon en de recreatie blijvend zijn
gediend is een factor: die voor ons dicht bevolkte land
- vooral in de toekomst - niet gauw te licht wordt aan·
geslagen. Er wordt dan ook bij het opmaken van de plannen
voor boschverbetering en voor bebossching met het land·
schapsschoon rekening gehouden, terwijl voorts aan even ..

tueel uit natuurwetenschappelijk oogpunt belangrijke gedeel.
ten alle aandacht wordt geschonken.
In totaal zijn in 1939 door het Staatsboschbeheer ruim
2300 ha aangekocht. waardoor de oppervlakte. die onder
dat beheer ressorteert van 55.800 ha tot 58.100 ha is toe·
genomen.

Nadat in 1938 in de provincie Utrecht het Staatsbosch·
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beheer zjjn eerste bezit verwierf door aankoop van de boschwachterij "de Vuursche" - op :een gedeelte waarvan het

boschbouwkundig arboretum zal worden gesticht - volgde
in 1939 de aankoop van de boschwachterij "Austerlitz", ter
grootte van 605 ha, De gronden, die ten Noord-Oosten van
Zeist liggen en het dorp Austerlitz geheel omsluiten, bestaan
uit dennenbosch, loofhout en hakhout. In December 1939
kon aan deze boschwachterij een belangrijke uitbreiding
worden gegeven door aankoop van het landgoed "Wallenberg" ter grootte van 230 ha, dat in h~t Westen aan de
boschwachterij aansluit en vrij dicht de bebouwing van Zeist
nadert.
Naast deze uitbreiding in de provincie Utrecht, heelt het
Staatsbezit op de Veluwe - de houtvesterij "Apeldoorn" in 1939 eveneens een belangrijke uitbreiding ondergaan.
Daar werd. aansluitend aan de boschwachterij "NieuwSQ{!rel". in eigendom verworven het Zandenbosch en Oud-

Soerel, ter gezamenlijke grootte van 260 ha. Voorts is hier
het bekende landgoed "Spelderholt" ter grootte van 609 ha
in Staatsbezit overgegaan en gevoegd bij de boschwachterij
"Ugchelsche Bosch".
In Overijssel, waar een jaar tevoren een belangrijk gedeelte van het landgoed Eerde is aangekoch t (de boschwachterij "Ommen") 'zal thans door den aankoop van de
landgoederen Twilhaar en Helhuizen, tezamen groot 538 ha,
ook op den Haarler- en Holterberg een Staatsboschwachterij
kunnen worden gevestigd. Ook deze terreinen, waarin en. .

kele hooggelegen punten voorkomen, die fraaie uitzichten
bieden over het Overijsselsche landschap, zijn voor het
natuurschoon van veel beteekenis.

Tenslotte is in 1939 nog Staatsbezit geworden een onge.
veer 67 ha groot terrein, genaamd "de Bruuk", gelegen ten
Zuid-Westen van Groesbeek, dat niet zoozeer is te beschouwen als een uitbreiding van het boschbezit van den Staat,
dan wel als een natuurreservaat met een interessante vegetatie (o,a. blauwgras ). In overleg met de stichting "Het
Geldersch Landschap", dat in eerste instantie pogingen in
het werk heelt gesteld om dit terrein te bewaren, is een plan
opgemaakt waarbij de' meest interessante gedeelten van
ontginning zijn uitgesloten. Het terrein is gevoegd bij de
boschwachterij "Groesbeek".
Deze gezamenlijke aankoopen zullen meer tot het groote

publiek spreken dan de vroegere, die in hoofdzaak heidevelden omvatten (Drenthe en Noordbrabant). Voor de
recreatie is de verzekering van een blijvend behoud van deze
boschcomplexen dan ook stellig van veel belang,

