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4. Contact-Commissie inzake Natuurbescherming
(pleno-vergadering) ............................. . 14 April
5. Oudheidkundige Bond (herdenkingsvergadering 40-jarig bestaan) ............................ .. 6 Mei
6. Het Utrechtsch Landschap ........................ . 8 Mei
7. Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels 16 en 17 Mei
9. Het Limburgseh Landschap .................... . 20 Mei
10. Ned. Boschbouwvereeniging. vergadering .. . 2 Juni
excursie ........ . 3 Juni
11. Het Groninger Landschap ...................... .. 3 Juni
12. Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de Schoonheid van Stad en
Land .................................................. . 10 Juni
13. Vereeniging "Het Grondbezit" (vermoedelijk) 14 Juni
14. Het Overijsselsch Landschap .................... . 17 Juni
IS. Monumentendag (vergadering en excursie)i
vermoedelijk .............................. 23, 24, 25 Juni
16. Ned. Heidemaatschappij (vermoedelijk) 8 en 9 Sept.

UIT DE DAGBLADEN.
Alg. Handelsblad, 6 Maart 1939.

STAATSBOSCHBEHEER KOOPT GROND.
Ruim 1200 ha grond in Gelderland en Utrecht in bezit gekregen.
Naar wij vernemen heeft Staatsboschbeheer de
laatste dagen verschillende vrij groote terreinen
aangekocht.
Zoo meldt onze correspondent te Amersfoort dat het Staatsboschbeheer
eigenaresse is geworden van een complex van ruim 605 ha grond in de
gemeenten Woudenberg, Driebergen en Zeist. Deze terreinen besta:in
grootendeels uit dennebosch en eike,nhakhout en zullen bestemd worden
voor recreatie-oord. terwijl eventueeIe houtproductie niet wordt uitgesloten.
Deze gronden waren eigendom van de familie cl e B e a ufo r t. Het
ligt in de bedoeling dat de bosschen in werkverschaffing verbeterd en
onderhouden zullen worden. terwIjl de houtopbrengst bovendien van be~·
lang belooft te zijn. Nu de Staat eigenaar is geworden van dit belangrijke
stuk natuurschoon. zal een recreatieoord van niet te onderschatten waarde
behouden blijven.
Voorts meldt onze correspondent te Apeldoorn' dat het Staatsbosch~
beheer ook het landgoed Spelderholt te Beei41ergen. eerst eigendom van
den heer Te i x e i rad e Mat t hos uit 's~Gravenhage heeft aan...
gekocht. Dit uitgestrekte landgoed is plm. 600 ha groot en bevat zeer
veel natuurschoon. Het is gelegen nabij den straatweg Apeldoorn naar
Arnhem. Naast heidevelden bevat het talrijke bosschen. Naar wij ver~
nemen zal het voor vrije wandeling worden opengesteld.
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