Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als lid is aangenomen: de heer J. H. eh. R a uwe nho ff te Epe.
Adreswijzigingen:
Dr. P. H. Burgers van· Arnhem naar: Almonte (Prov.
Huelva). Spanje.
I
De titel van den heer B u r g ers is:
Director Forestal de Villarejo.
H. W. Sc hen ken be r g van Mie rop: van Nijmegen naar Zeist. Steniaweg 1.

Den leden wordt vriendelijk verzocht hunne contributie
voor het 2e halfjaar 1931, ad. 18.75 zoo spoedig mogelijk ..
en wel uiterlijk 15 September te storten op de Postrekening
der Vereeniging W. Bra n t s m a te Vaassen, No. 171898.

NEGENTIENDE JAARVERGADERING.
De Najaarsvergadering zal worden gehouden op 2 October a.s. te Utrecht in het hotel .. Terminus" (Stationsplein)
.s avonds 8 uur.
De agenda luidt· als volgt:
1. Opening.
2. Notulen van de voorjaarsvergadering.
3. Ingekomen stukken en mededeelingen.
4. Jaarverslag van den Secretaris.
5. Rekening en verantwoording van den Penningmeester.
6. Idem betreffende het Tijdschrift.
7. Benoeming van, een kascommissie voor het nazien der
v~rantwoordingen.

8. Vaststelling van de begrooting voor het volgende jaar en
van de contributie 1932.
9. Verkiezing van twee bestuursleden in de plaats van de

heeren Prol. teW e c hel en Van 't Hol I. welke

JOS
laatste In verband met zijne werkzaamheden voor het
Secretariaat meent te moeten hedanken.
De door het Bestuur opgemaakte niet bindende voordrachten luiden:
1. H. van V lot e n.
2.A. F. Kuh n.
•

3. F. W. M a I s c h. '
4. H. W .. S ei",' n ken 'b e'r g van Mie rop.
1O. Verkiezing van een lid van de Redactie-Commissie.
Aftredend lid de heer Be ver s I u i s. Deze wenscht
te bedankén. Als binden'de voordracht noemt het Bestuur
de heeren:
M. de Koning.
F. W. B u r g e r.
11. Bespreking van plaàts en tijd van de voorjaarsvergadering en excursie 1932.
'
12. Rondvraag.
13. Mededeelingen: I. de heer V a ,n L 0 n k h u y zen
over het onlangs te Parijs gehouden
Boschbouwcongres.
2. de heer 0 ver d ij kin k over de
,iepenziekte.
14. Sluiting.
Zij die logies bespreking wenschen gelieven zulks op te
geven aan ondergeteekende met vermelding" van den priJs.
Aan de vergadering zal des middags eene excursie voorafgaan naar het Arboretum van den heer Van Gim b 0 r n
te Doorn.'
Vertrek van het station Utrecht pl.m. 1 uur.
De Secretaris,

VAN 'T HOFF.
"

VOORJAARSVERGADERING EN EXCURSIE DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.
Op Vrijdag 29 Mei had. te Doetinchem in Hotel Heerenlogement de voorjaarsvergadering der NederIandsche Boschbouwvereeniging plaats, daags daarna werd eene excursie
gemaa.kt naar het landgoed "de Slangenburg".
Behalve het Bestuur waren ter vergadering aanwezig 35
leden. en als gasten de heeren Prof. Ir. Th a I Lar sen.
Pas s man n. Bel t man. 2 leden van het Indische houtvesterscorps' en 2 vertegenwoordigers der Candidà,lt-hoütvestersvereeniging te ·Wageningen.
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Na afdoening van enkele hUishoudelijke zaken werden
door de Professoren Ir. Th alL ars e n. TeW e c hel.
en Dr. Jes wie t de door hen toegezegde voordrachten gehouden. (waarvan de eerste en laatste alsnog in dit tijdschrift
geplaatst zullen worden).
Vervolgens deed de Secretaris eenige mededeelingen over
het excursie-object van den volgenden dag. het landgoed "de
Slangenburg".
Aan deze excursie waarvan de leiding op verzoek van den

Voorzitter bij ondergeteekende berustte. namen pLm. 40 leden
en 6 indroducés deel.
Het eigenlijke landgoed "de Slangenburg", gelegen aan
beide zijden van den weg Doetinchen-Varsseveld beslaat
eene oppervlakte van 725 ha. Als tweede complex behoort
daarbij een bosch terrein van pLm. 375 ha onder Zelhem. Van
het eerste is ISO ha bezet met opgaand loofhout hoofdzakelijk
eikenhout, opgegaan uit spaarteIgen, 240 ha uit naaldhout
en 60 ha uit eikenhakhout. De rest van dit aan natuurschoon
bijzonder rijke bezit wordt geëxploiteerd als bouw- en grasland. Geologisch behooren de Slangenburg-gronden tot het
laagterras van de IJsel. De bodem is over het grootste !ledeelte fijnkorrelig en op meerdere plaatsen leemhoudend. De
grondwaterstand ligt pLm. 1.50 m onder maaiveld, het geheel pLm. 17 m + N.A.P.
De naaldhoutopstanden van groveden zijn nagenoeg alle
ontstaan door bezaaiïng, hetzij langs kunstmatigen weg of
door natuurlijke bezaaiïng in eikenhakhout.
Door de genoemde buitengewoon !lunstige groeiomstandig~
heden is de wasdom van bijna alle opstanden bijzonder
welig. Hoewel zeer vele oude zoowel loof- als naaldhoutbosschen voorkomen, treft men bijna nergens sterke boschhumusvorming of andere ongewenschte bodemtoestanden
aan. Bij de excursie bleek dit niet alleen uit den aard van
de bodemvegetatie in de bezochte opstanden (Prof. Je swie t had gegevens hieromtrent aan de excursionisten uitgereikt) doch dit was ook dUidelijk waar te nemen aan de
op verschillende plaatsen gemaakte grondprofielen. Het
boschbouwwerk op de Slangenburg bleef tot nu toe dan ook
in hoofdzaak beperkt tot het dunnen der opstanden en het
onderhouden der waterlossingen.
Van de per ha in enkele opstanden voorkomende houtmassa's hadden de Professoren Be e kma n en Te
We c hel gegevens verzameld. Zoo bleek b.v. een pLm.
140- jarig beukebosch met een boom lengte van 40 m een inhoud te hebben van 1.147 m", een pLm. 80-jarig eikebosch
bevatte 387 m" bij een totaal lengte van 23 m, terwijl in een
85-jarig grove dennenbosch een houtmassa van 437 m" en
in een 100-jarig een inhoud van 586 m" werd gevonden
Een en ander toont wel aan dat het landgoed "de Slangen..
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burg" bosschen van bijzondere schoonheid en waarde herbergt en het mag dus in-verband met de groote rijkdom van
den bodem wel bijzonder vermeld worden dat de eigenaren.
van dit bezit als hoofdoogmerk slechts hebben het zoo lang
mogelijk in stand houden der aanwezige opstanden, waarbij
zij door het verleene\! van vrij toegang - aan een ieder de
mogelijkheid verschaffen daarvan mede te genieten en te
leeren.
'
Den excursionisten was een lijst verstrekt, houdende gegevens over de te bezoeken perceelen.
Door drukke werkzaamheden en familie-omstandigheden
kon dit verslag eerst tharis verschijnen. .
De Secretaris .

. , VAN 'T HOFF.
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