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sen de ervaring. dat het zich moeilijk laat zagen.
Nabij de hut "Breng Mee" wachtte in de open lucht een
koffiemaaltijd. waaraan de deelnemers na een verkwikkenden
dronk. aangeboden door den burgemeester van Vledder.
Mr. J. L int hor s t Ho ma n. alle eer bewezen. De Voorzitter maakte van deze gelegenheid gebruik den heer Van
L e u sen dank te zeggen voor zijn vele goede zorgen bij
de voorbereiding en het leiden van deze leerzame excursie.
Hij wees daarbij in het bijzonder op het waardevolle en
mooie boschbezit. dat de Maatschappij zich hier. vooral
dankzij het werken en streven van den heer Van L e usen, heeft verworven. De heeren Van L e u sen en
L int hor s t Hom a n spraken er hunne waardeering
over uit dat de Nederlandsche Boschbouwvereeniging deze
excursie naar dit gedeelte van Drenthe heeft willen houden.
Na den koffiemaaltijd werden nog o.m. bezocht enkele
20- tot 30-jarige dennenbosschen. die door planten op bewerkten grond zijn aangelegd en die op veel plaatsen van
schot en retinia hebben geleden. De heer Van L e u sen
stelt zich voor de slechte gedeelten op de wijze zooals in
het voorgaande is aangedUid en in zijn artikel op blz. 140
van den Ben jaargang van dit tijdschrift is beschreven. geleidelijk in douglasbosch om te zetten door onderplanting
of tot lariksbosch na kaalslag.
Na bezichtiging van een fijnsparbosch bij Doldersum. dat
op stuifzand is aangelegd - de goede groei doet vermoeden.
dat onder het stuifzand een veenlaag voorkomt. zooals in
deze streken meer het geval is - werd nog een bezoek
gebracht aan de G: A. van Swietentuinbouwschool. waar
de heer S c hut t e v a ê r het gezelschap rondleidde.
De heer S c hut t e v a ê r gaf een uiteenzetting van het
doel der school (theoretisch-practische vakopleiding in den
tuinbouw) WJlaIna de tuinen en kassen \vaarin -de leerlin . .
gen, die 's morgens theoretisch onderwijs ontvangen, 's middags practisch werken. werden bezichtigd.

UIT DE DAGBLADEN.
BOSCHWACHTERIJ .. BORGER".
(Van .onzen cor:r:espondent.)

Assen. 4 Juni.
Naar wij vernemen.. zal het Staatsboschbeheer koopen het Drou. .
wener.. en Rolderveld .. ter grootte van ongeveer 900 ha, teneinde dit veld
in werkverschaffing te bebosschen." .
.
Op de vergadering van grond-eigenaren. die gisteren te Borger is
gehouden, hebben alle aanwezige eigenaren besloten hun grond vrijwillig
te verkoopen.
Het ligt in de bedoeling van dit veld een afzonderlijke boschwachterij
te vormen, die den naam ..Borger" zal krijgen en welke in tien jaren
za1 worden beboscht.

