Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging is
aangenomen de heer C. Bos, wonende Beethovenlaan 7,
Hilversum.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouwvereeniging,

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

UIT DE DAGBLADEN.
Nieuwe Rott. Courant. 12 Juni 1937.

DUITSCHE BELANGSTELLING VOOR DE STAATSBOSSCHEN
IN DRENTHE.
Bezoek van Duitsche houtvesters en boschbezitters.

Men schrijft ons uit Drenthe:
De Staatshosscheru in Drenthe trekken. meer en meer de aandacht van
de boschbouwwereld. Niet alleen in ons land, maar ook in Duitschland
legt men groote belangstelling voor het werk hier aan den dag. Vooral
in Noord-West Duitschland, waar de omstandigheden voor bebossching
veelal sterk overeenstemmen met die in Drenthe. is. die belangstelling
gewekt door de moderne inziChten inzake heidebebossching. Kwamen tot
nu toe enkele Duitsehers af en toe eens eed kijkje nemen. thans hebben
deze voorposten hun belangstelling overgebracht naar de col1ega's hout~
vesters en heeft tot het resultaat geleid. dat de ..Gruppe Preuszen~Nord·
westen" van de groote Duitsche boschbouwvereeniging aan haar jaar~
lijksche bijeenkomst. die in de omgeving van Osnabrück werd gehouden,
een excursie naar Nederland heeft verbonden. Deze excursie heeft een
groep van 80 Duitsche houtvesters en boschbezitters op 9 en 10 Juni
naar ons land gebracht. En het getoonde heeft hen vol enthousiasme
naar hun "Heimat" doen terugkeeren.
Het werk van het Staatsboschbeheer in Drenthe is aanvankelijk op be·
scheiden schaal begonnen, doch vooral door het dienstbaar maken ervan
aan de bestrijding van de werkloosheid, heeft het een groote omvang
verkregen. Thans zijn meer dan 10.000 ha woeste gronden tot bosch ont~
gODnen, terwijl de Staat nog over meer dan 5000 ha beschikt om met
de schop te worden bewerkt. teneinde daarna aan de schepping van
nieuwe veelbelovende bosschen deel te kunnen nemen. Hierdoor nemen
de bosschen in Drenthe jaarlijks met een oppervlakte van ruim 700 ha toe.
Naast den omvang van dit werk is het vooral de methode van bcbos~
sching, die de belangstelling wekt van de deskundigen. De groveden,
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steeds beschouwd als de onontbeerJijkc houtsoort bij de bebossching der
Wcst-Europeesche heidevelden. vertoont vooral in Drenthe een zeer
slechten groei zoodaf ongeveer 15 jaar geleden de drang levendig werd.
om naar methoden van boschaanleg met andere 'houtsoorten te zoeken.
Dit streven heeft geleid tot den aanleg van liefst gemengde bosschen.
waarbij inlandsche en! Amerikaansche eik. lariks. fIjnspar. douglasspar.
sitkaspar en beuk eeD! belangrijke rol vervullen, Deze min of meer als
hoofdhoutsoorten te beschouwen boomen. worden voorts al of niet ge·
mengd met weekhoutsoorten als els en lijsterbes. welke met tamme kastanje
en berk dan wel als vulhoutsoorten worden betiteld. Voor verdere bodem.
verpleging wordt dan nog veelal tusschen. gezaaid met brem en blauwe
lupinen.
De indruk die dergelijke jonge bosschen op den leek maken, is buitengewoon groot. vooral door de sterke kleurschakeeringen. die dit bosch
in atle jaargetijden oplevert. De vogelstand is er bijzonder groot. terwijl
allerlei wild zich er thuis gaat voelen.
De Duitsche boschbouwers stonden onder leiding van Landesforstmeister
Me y eruit Hannover. Zij werden bij aankomst van het gezelschap in
de boschwachterij "Odoom" verwelkomd door den waarnemend directeur
van het Staatsboschbeheer. dr. J. A. van St e ij n. inspecteur van dezen
dienst. In deze boschwachterij werden onder leiding van den betreffenden
houtvester, ir. J. L. W. Blo k h u i s te Emmen. eenige van de oudste
moderne boschontginningen bezocht. Een echte Drentsche koffietafel werd
te Exloo gehouden. waarna in het ressort van den houtvester te Assen.
Ir. J. J. M. Jan sen. een bezoek werd gebracht aan de boschwachterijen
"Gieten" en "Borger", welke tot de jongere objecten kunnen worden gerekend. Van hieruit werd naar Assen gereden. alwaar in het Parkhotel een
gemeenschappelijk diner plaats vond en waar tevens werd overnacht.
Aan het diner werd het woord gevoerd door Landesforstmeister M e ij e r
en de houtvester Jansen en Blokhuis. waarbij de heer Meijer een
dronk uitbracht op 'onze Koningin. Het was aan dit diner dat een
welkomst-telegram binnenkwam van de Vereeniging van Houtvesters bij
het Staatsboschbeheer.
Donderdagmorgen werd de excursie voortgezet. waarbij allereerst een
bezoek werd gebracht aan het Asser Stadsbosch.De burgemeester der ge~
meente Assen. mr. J. Bot hen i u sLo h man. had zich bij het gezel.
schap gevoegd en werd na afloop van de wandeling op hartelijke wijze
toegesproken door den heer Me ij cr. Van Assen uit trok men weder
in de autobussen de provincie in en werden achtereenvolgens de bosch ...
wachterijen "Ameni' ...Grolla" en "Schoonlo" bezocht. In deze bosch ...
wachterijen welke allen) ressorteeren onder de houtvesterij "Assen" en
evenals "Gieten" en .,Borger" tot de jongere kunnen worden gerekend.
had men; volop gelegenheid de toegepaste behosschings-methoden in
oogenschouw te nemen.
In de boschwachterij "Schoonla" werd den excursionisten een koffietafel aangeboden. Hierbij vond Landesforstmeister Me ij e r gelegenheid
de gevoelens van de deelnemers te vertolken. door dank te brengen Voor
het gebodene en voor de prettige en- goede leiding. Hoogstvoldaan en
vele ervaringen rijker. vertrokken de leden van het gezelschap daarop
weder naar hun vaderland terug.
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