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PRIJSVRAAG ,VAN SCHERMBEEKFONDS,
Het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
Beheerder van het Van Schermbeekfonds - welk fonds
het uitschrijven van prijsvragen op het gebied van de boschcultuur tot doel heeft, Dm aldus' de naam van den heer Vla n
S c her ,m b eek in nauw verband met de boschcultuur te
doen voorleven - schrijft een prijsvraag uit ov'er:
"HET VOORKOMEN EN DE BOSCHBOUWKUNDIGE BE"TEEKENIS VAN DEN WINTEREIK (QUERCUS SESSILIFLORA
"SALlSB.) IN NEDERLAND",

De antwoorden worden vóór 1 Juli 1935 ingewacht bij
den Secretaris der Nederlandsche Boschbouwvereeniging,
Pieter Breughelstraat 16, Utrecht.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het Huishoudelijk reglement van het Van Schermbeekfonds zullen
de antwoorden op de prijsvragen worden beoordeeld door
een commissie van een oneven aantal leden. te benoemen
door den beheerder, De beoordeelaars kunnen zich voorbehouden geen prijzen toe te kennen.
A.ls.beoordeelaars benoemde de beheerder der HJL:
'G. H' 0 ti t zag ers,
'Prof. Ir. J, H. Ja g erG e r I i n g s,
Prof. Dr. J, Jes wie t.
J. C. E. C. N.,Mulder en
Dr. J. A. van S t e ij n.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van bovengenoemd Huishoudelijk Reglement zullen de antwoorden met
een' zinspreuk moeten worden onderteekend : zij mogen niet

eigenhandig door de samenstellers zijn geschreven en worden bij voorkeur in machineschrift gesteld. Zij worden ingezonden met bijvoeging van een kaartje. bevattende den
naam en het 'adres van den schrijver, benevens de betrokken zinspreuk, de vijf eerste en vijf laatste woorden van ,het
antwoord en gesloten in een verzegelde enveloppe. mede
dragende die zinspreuk.,
'
De prijs zal, op grond van artikel 7 bestaan in studie~',
werken op boschbouwkundig of aanverwant gebied of een
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geldsom. ter keuze van den prijswinner. Het bedrag is bepaald op f 50.-.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 zullen de niet
bekroonde antwoorden zonder opening van de betrokken
enveloppen ter aanwijzing van den schrijver worden vernietigd. tenzij de betrokken schrijvers binnen twee jaren na
een deswege tot hun gerichten oproep hun verlangen tot
terugzending kenbaar maken. in welk geval aan dit verlangen zal worden voldaan. Qe bekroonde antwoorden
blijven eigendom van de schrijvers en worden hun teruggezonden.
De

S~cretaris,

F. W. MALSCH.

UIT DE DAGBLADEN ..
Algemeen Handelsblad 14 Mei 1934.

CRISISCREDIET VOOR DE BOOMKWEEKERlj.
/3.500.000.- beschikbaar gesteld.
De "Staatscourant" van Maandag bevat de "Crisis Boomkweekers...
Credietbeschikking 1934".
.
Blijkens deze beschikking wordt uit het Landbouwcrisisfoncls voor de
credietverleening aan door de stichting erkende boomkweekers een credict
beschikbaar gesteld van f 3.500.000.-. .
.Dit credict wordt den erkenden kweekers in die gemeenten. welke met
de stichting als vertegenwoordigster van het fonds zijn overeengekomen
10 % in het eventueel nadeelig saldo der in hun gemeente verleende
credicten voor haar rekening te nemen, verleend door bemiddeling van
de stichting, als vertegenwoordigster van het fonds, welke over de erken ..
ning als boomkweeker en de toekenning van de aangevraagde credieten
in eerste instantie beslist.
Bij het bepalen van het bedrag van het voorschot gaat de stichting'
uit van de t.egenwaarde. welke ingevolge door den minister te benoemen
deskundigen verrichte taxatie aanwezig is. Bestaat deze uit on"roerende
goederen en opstand: beide onbezwaard, dan wordt een :voorschot. onder
verband van eerste hypotheek toegekend tot ten hoogste 75 % van de
,geschatte waarde. Zijn beide wel bezwaard. dan zal het voorschot ten
hoogste 60 % van de overwaarde bedragen. zoo mogelijk onder hypothe..
cair verband. Wordt het bedrijf gedreven op gehuurde gronden, dan
kan onder medewerking van den eigenaar, en zoo diens onroerend goed
bezwaard is. mede onder medewerking van diens hypotheeknemer, een
voorschot worden verleend van ten hoogste 60 % van den opstand. Aan
personen. die het beroep van handelaar uitoefenen. kan op hun vorde~
ringen. onder cedeering derzelven. aan de stichting een crediet worden
verleend van ten hoogste 600/0'
Het aan één credietnemer te v,erleenen voorschot zal. behoudens in zeer
bijzondere gevallen, niet meer dan f 20.000.- bedragen.
De credietnemer zal moeten zorgen, dat voor de terugbetaling van
10 % van het toegekende crerliet door derden zekerheJd warde gegeven.
De voorschotten worden verleend voor den tijd van 3 jaar. voor elk
dezer jaren zal een door de stichting te bepalen gedeelte van het voorschot
worde~ bestemd, voor het ëerste jaar zal echter dit gedeelte. indien mo~
gelijk, ni.et meer dan de helft van het toegekende crediet mogen bedragen.
De gelden zullen behoudens een bedrag ineens ter betaling van schulden
aan leveranciers e.d. zooveel mogelijk in gedeelten worden verstrekt.

Ingezonden Berichten.
RESULTATEN VAN DE TOEPASSING .vAN DE NATUURSCHOONWET 1928 EN VAN ARTIKEL 12 VAN
DE BOSCHWET 1922.
Landgoederen.
die
gerangschikt zijn onder
Natuurschoonwet 1928 en voor het publiek
zijn opengesteld.

de

(Vervolg van de opgaven op bldz. 193 e.v. van den 5den jaargang 1932
en op bid%:. 209 e.v. van den 6den jaargang 1933).

FRIESLAND.
"Oranjewoud" te Oranjewoud. (Heerenveen) 141 ha. Vrije wandeling
op het gedeelte ten O. van den weg naar Oranjewoud en ten N. van den
weg naar Katwijk (z.g.n. Tuimelaarsbosch) en op "de Pauwenburg", op
vertoon van aan Hotel Weener te Oranjewoud. à f 0.10 te verkrijgen
dagkaarten.
..Oud.Bakkeu:en" nabij het dorp Bakkeveen. 26 ha. Vrije wandeling.

DRENTHE.
"Vosbergen" ten N. van Eelde. 67a. Vrije wandeling op gedeelte. ten
0. van den weg Paterswolde-De Punt. behoudens omgeving, van het huis.

OVERIJSSEL .
. "De Zonnenbecgen" in de gemeente Raalte. Dit landgoed bestaat uit
2 çomplexen. het grootste plm. 63 ha. ligt ten Zuidwesten van Heeten,
aan weerszijden van het Overijsselsch kanaal en het andere stuk plm. 6 ha
,
ligt in het Z.g. Witteveen.
Opengesteld op vertoon vad wandelkaarten. welke kosteloos verkrijgbaar
zijn bij den heer A. J. Roe ter t St een b rug gen. "Oud,Diepeveen"
te Diepenveen; zij zijn een jaar geldig.
Het is verboden ziçh buiten de wegen en paden te begeven. alsmede
honden mede te nemen.
,.Boecskotten", ten Zuiden van de Lutte. 139 ha.
"Duiuelshof". ten Zuidoosten van Oldenzaal, 52 ha.
Beide landgoedecen zijn van zonsop~ tot zonsondergang voor het publiek
opengesteld op vertoon van wandelkaarten. welke verkrijgbaar zijn op
hÛJze "Boerskotten" te Oldenzaal, tegen betaling van f 0.25 per gezin en
f 0.10 per persoon en gedurende een jaar geldig zijn.

•.De Hulst" ten Oosten van Oldenzaal, aan den rijksweg OldenzaalDuitsche grens. plm. 24 ha'.
Met uitzondering van de omgeving van het landhuis en van de nieuwe
boerderij vrije wandeling.
Honden mogen niet worden medegenomen in het Z.g. fazantenbosch.
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..De Dijkho!". tusschen Twello en Deventer, ten Westen van den IJssel~
dijk. plm. 23 ha.
Met uitzondering van de omgeving van h~et landhuis opengesteld op
vertoon van gezinswanclelkaarten. welke een jaar geldig en tegen betaling
van maximaal f 0.25 ,per kaart verkrijgbaar zijn.
"Bennink" nabij Deldenerbroek 16 'ha. Het terrein wordt doorsneden
door den verhar'den weg' Almelo-Deldèn. Met ultzonderlng van de om·
geving van het huis vrije wandeling.
De tot het 'landgoed "Huls te Diepenheim" behoorenden complexen "bet

Hoogelaar1;ihlok", "het HelleblÇ)k" en .. Pottengoor" te ZBmen groot 81
ha zijn voor het publiek opengesteld onder dezelfde voorwaarden als het
"Huis te Diepenheim",
"Het OveC'maat'~. ten Noorden van Enschede en ten Westen van
Lonneker 13 ha. Met uitzondering van het bij het landhuis behoorende
erf en den tuin opengesteld van wnsop tot zonsondergang op vertoon
van wandelkaarten. welke verkrijgbaar zijn bij J. Hu I s hof Jr.• Kortelandstraat 26 te Enschede tegen betaling van f 0.25 per kaart, die ge~
durende één Jaar geldig zijn. zoowel voör een gezin als voor een persoon.
Voor wandelaars met losloopende honden is de toegang verboden .
p

.. Holzik", ten Zuid-Oosten van Enschede 38 ha. ,Opengesteld van een
half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang op vertoon
van wandelkaarten. welke kosteloos worden verkrijgbaar gesteld op de
boerderij. staande op het erve Holzik 2 C 134 gemeente Lonneker en ge..
~urende een jaar geldig zijn.

De 'openstelling van ,:t Ree/aer" aan weerszijden van den verharden
weg van Raalte naar Heino is ingetrokken.
Onroerende goederen ten Oosten van Buurse (gemeente Haaksbergen)
tegen de Duitsche grens, toebehoorende aan den heer G. J. P. van He e k,
aldaar. 60 ha. Vrije wandeling. Verboden is het medenemen van honden,
het rooken van sigaretten. het stoken van vuurtjes. alsmede zonder vergunning te kampeeren.
"De Weeie", ten Zuiden van Boekelo. 37 ha. ~t uitzondering van de
onmiddellijke omgeving van het huis opengesteld op vertoon van wandel ..
kaarten. welke kosteloos bij den eigenaar, E. van He e k. aldaar vcr...
krijgbaar en gedurende een jaar geldig zijn. Personen onder 16 jaar slechts
toegang onder geleide. Rooken is verboden, evenals het medenemen van
honden.
" •
\

GELDERLAND.
"Bl'cukinkheide" onder Hummelo en Amt~Doetinchem. tus.schen de landgoederen "Enghuizen" en ..Hagen" plm. 47 ha. Vrije wandeling op ver·toon van wandelkaarten. welke kosteloos verkrijgbaar zijn bij den ~heer
C. Ten kin k te Hummelo. Wegen en paden houden.
nHulshorst" ten Zuiden van den Rijksweg Harderwljk-Nuntspeet.
65 ha. Van zonsop-' tot zonsondergang opengesteld. Wegen en paden houden. Het is verboden op de wandelpaden te fietsen. De wegen en paden
zijn voor alle rij .. en voertuigen gesloten. Honden vasthouden .
..De Scha.ffe1Bar' ten Noordoosten van Barneveld. plm. 187 ha.
Men heeft vrije wandeling op een gedeelte. gelegen ten Zuiden van den
weg !3arneveld-KootwJJkerbroek.

Boschcomplex op den ,.Lochemel'berg". toebehoorende aan Dr. R. F.
Baron van Heeckeren van Wassenaar. 15 ha.
Opengesteld van .smorgens 8 uur tot zonsondergang voor het publiek

203
op vertoon van wandelkaarten. die tegen betaling van f 0.25 verkrijgbaar
zijn bij den opzichter H. H. Zo m·e,r te Nettel~orst .

.. Vosbergen" ten Noord-Oosten van Heerde. tusschen den weg HeerdeZwolle en het Apeldoornsch kanaal. plm. 37 ha. Met uitzondering van de
omgeving van het huis, opgesteld van zonsop- tot zonsondergang op ver..
toon van kaarten, welke verkrijgbaar' zijn bij den heer van Eng e I e n..
b u r 9 op Vos,bergen. tegen betaling van f 0.25 voor een gezin en van
f 0.10 per persoon. Geldig gedurende een jaar. Het is verboden honden
los te laten loopen, zich buiten de paden te begeven en op de paden te
fietsen.
.
De gronden ten Z. van "De Poll" en het landgoed ~.Beekzicht". tusschen Klarenbeek en Voorst. onderscheidenlijk 89 en 13 ha. Met ultzon~
dering van de omgeving van het huis ..Beekzicht". voor zoover gelegen
ten Zuiden van de beek, opengesteld op vertoon van kaarten. welke koste~
loos verkrijgbaar zijn bij den opzichter. H. Wal gem 0 ed. Spekstraat te
Voorst. Honden aan de lijn houden. Wegen en paden houden.
L

" Veldhuizen" ten Noorden van Loenen tusschen de spoorbaan en
Apeldoornsche kanaal 38 ha. Een complex in het Loenensche bosch.
zuiden van Loenen 40 ha._ Een complex in de Zilvensche heide 27
Op bovengenoemde terreinen heeft het publiek vrije wandeling
wegen en paden. Honden mogenI niet worden medegenomen ; in
zomennaanden mag niet worden gerookt.

het
ten
ha.
op
de

:,Oldenallcr", in de gemeente Putten, ten Noorden van den Rijksweg
van Nijkerk naar Putten, 158 ha.

,~Deu[)e;den"i in de gemeen:t~ Putten. ten Oosten van Nijkerk. 40 ha.
De landgoederen zijn met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van
het kasteel Oldenaller van zonsopp tot ,zonsondergang opengesteld voor
leden van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, de Natuur~
historische Vereemging, de Ver. voor Vreemdelingenverkeer, afdeeling
Putten en Nijkerk, It Fryske Gea, het Oversticht en de begunstigers van
de stichtingen het Geldersch~. het Utrecht.sch~, het Limburgsch~. en
Noordbrabantsch Landschap op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap.
-Ruiters te paard. auto's. kinderwagens en honden worden op de landp
goederen niet toegelaten. terwijl in het park bij kasteel OldenailJer geen
fietsen worden toegelaten. Rooken is verboden. Wegen en paden houden.
"De Poll" en •.Nijenbeek" tusschen de dorpen Wilp en Voorst plm. 800
ha. Met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het huis ..de
Poll", en de bloemenwen moestuin alsmede een nader aangegeven voetpad
. van 's morgens 8 tot zonsondergang operrgesteld voor leden van den
A.N.W.B., de Ver. tot Behoud van Natuurmonimenten. de Natuur histo~
rische Vereeniging. het .oversticht. It Fryske Gea en voor de begunstigers
van de stichtingen het Geldersch~, Limburgsch.. en Noordbrabantsch..
Landschap.
Personen onder de 16 jaar, auto's, motorrijtuigen, voertuigen, kinder~
wagens. fietsen, motorfietsen. ruiters te paard en honden worden niet toeP
gelaten. Men is gehouden binnen de paden: te blijven. Op dagen, dát drijf~
jachten of jachtpartijen worden gehouden. zijn de landgoederen gesloten .

..Oosterhout", in de gemeente Valburg ten Noordwesten van Nijmegen,
onmiddellijk nabij den Waaldfjk, 28 ha. Met uitzondering van de on~
, middellijke omgeving van het huis is het geheeIe landgoed voor het pulbiek
,opengesteld op vertoon van wandelkaarten, welke gratis bij den tuinbaas
verkrijgbaar. Farden gesteld.
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NOOR.BRABANT .
•.spBrrenrijk" ten Noordwesten van Boxtel. 57 ha. Opengesteld op ver
toon van wandelkaarten. welke gratis bij den eigenaar. den Heer J. N.
van L i e s hou t te Boxtel verkrijgbaar zijn.
p

Van de bij elkaar behoorende wandelaars moet minstens één een bewijs
van toegang bij zich hebben. Het is verboden buiten de wegen ed paden
te loopen. alsmede honden mede te brengen.

LIMBURG.
De openstelling van de.. landgoederen Hil1enraad. Boeshei en
hof onder Swalmen is ingetrokken .

Nleuwen~

•Roltmühlc", ten Zuiden van Tegelen en ten Oosten van cJe spoorbaan
van Roermond naar Venlo. 96 ha.
Op vertoon van kaarten welke gratis verkrijgbaar zijn ten kantore van
het landgoed. vrije wande1ing .
.. Hom", in het dorp Hom aan den weg. die Roennond met den Rijksweg
rvIaaseyck-Venlo verbindt. 24 ha. Het park bij het kasteel en de laan,
die toegang geeft tot het kasteel. zijn ,opengesteld op vertoon van kaarten.
die voor een jaar geldig zijn voon den houder en zijn gezin en die ad f 0,10
verkrijgbaar zijn bij den heer R. Mag n ê ede Hor n, ten kasteeIe
Hom of bij den rentmeester J. van Cru 9 ten te Herten.

UTRECHT.
"Boschaard et]. Vredenhof'1 onder Doorn. De openstelling van dit land....
goed is niet meer overeenkomstig door de Ministers van Economische
Zaken en van Financiën op grond van de Natuurschoonwet 1933 goed...
gekeurde regelen •
•.Aardenburg" in de gemeente Doom ten Zuiden van den RIJksweg.
33 ha. VrIje wandeling op het boschgedeelte. gelegen ten oosten v~n den
Mölenweg.
"Het Noordhout" ten Westen van Maarn 185 ha. Opengesteld met
uitzondering van de omgeving van het landhuis ,,'t Stort" en van het
Geologisch park vaar houders van kaarten. die gratis verkrijgbaar zijn.
bij den boschwachter K van DiJ k te Noordhout (Driebergen) .
..Remmerstein" aan den weg van Rhenen naar Veenendaal 120 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het huis en den tuin opengesteld
van één uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang op ver·
toon van wandelkaarten. wc1ke tegen betaling van f 0.25 per gezin of
per persoon verkrijgbaar ziJn bij den tuinbaas E. van Dam en bIJ het
bureau van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, Heerenstraat.
Rhenen en gedurende een jaar geldig zijn. Ruiters hebben geen toegang.
Honden mogen niet worden meegenomen.

,'sandenburg", ten Zuid-Oosten van Doorn en Nederlangbroek 224 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het huis opengesteld van zansoptot zonsondergang op verto01:Ï. van wandelkaarten. welke voor een Jaar
worden afgegeven en kosteloos verkrijgbaar zijn bij den rentmeester. Het
rooken in de bosschen is verboden, alsmede het medenemen van los)oopen,.
de honden.

Kasteel Renswoude met omgeving 32) ha. Vrije wandeling op vertoon
van wandelkàarten. welke gratis verkrijgbaar zijn bij M. J. L. Bar 0 n
Taets van Amerongen van Renswoude. 'burgemeester van
Renswoude. Wegen en paden houden.
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Boschcomplex. gelegen ten Zuiden van Renswoude en ten Oosten van
den: Schalmdljk 40 ha. Vlrlje wandeling.

Onroerende goederen in de gemeente Renswoude. omvattende het
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gebied ten Noord·Oosten van het kasteel Renswoude. de gronden bij de
boerderijen Daatselaar, Ubbeschoten, Meent. Groot Zelder, Engelaar en
Groot... en Kleinvliet en het terrein nabij de Jufferclijk. ten N.O. van den
Emmikhuizerberg, te zamen groot 161 ha. Vrije wandeling.
"Groeneveld", gelegen ten Noord...Westen van Baarn aan den rijksweg
van Amsterdam naar Amersfoort. 123 ha. Met uitzondering van het afge ...
sloten tuin ...
parkgedeelte. westelijk van het huis gelegen, opengesteld
van zonsop ... tot zonsondergang op vertoon van wandelkaarten. welke ad
f 0.10 per persoon en ad f 0.25 per gezin. gedurende een jaar geldig. ver..

en

krijgbaar zullen zijn aan het hotel 't Huis Groeneveld en bIJ den tuinbaas
op Huize Groeneveld.
Auto's, motorrijtuigen, voertuigen, fietsen" ruiters te paard, personen
beneden 16 jaar ronder geleide, alsmede honden, worden niet toegelaten.
Wegen en paden houden.

NOORD-HOLLAND.
"Hiluetbeek" onder 'g..Graveland.
Dit landgoed is aangekocht door de Vereeniging tot Behoud van Na~
tuunnonumenten. De rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 is
ingetrokken.
NOORD-HOLLAND.
De' wandelkaarten voor "Schacp en Butgh" en ,J(BmphoetJe" zijn voor
de leden' en begunstigers op schriftelijke aanvrage verkrijgbaar bij Jhr.
Mr. C. De del te Abcoude en op mondeling verzoek bij den tuinbaas
op Schaep en Burgh.
Gooilu.st en Trompenburg onder
opengesteld.

's~Graveland

zijn niet voor het publiek

ZUID-HOLLAND .
..Het Staalduin" ten Zuiden van NaaldWijk en 's Gravenzande. 38 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het jachthuis opengesteld ge..
durende den maanden April~October van. 8 tot 21 uur en de overige
maanden van 8 tot 16}1 uur op vertoon van kaarten, welke op aanvraag
verkrijgbaar zijn bij den heer P. de B r u y n, re~tmeester te Staalduin.
Deze kaarten zijn geldig voar een gezin en gedurende één jaar.
Verboden rijwielen te berijden. honden mee te nemen, zich buiten de
wegen en paden te bevinden en koopwaren ten verkoop aan te bieden
of cadeau te geven, te botaniseeren, of bloemen te plukken. (Wijziging
openstelli~g binne~l).kort te verwachten).
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