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stellen. Houtmassa en aanwasbepalingen op plantensociologische grond~
slag zijn daarom uit wetenschappelijk zoowet als bedrijfstechnisch oog~
punt zeer gewenscht.
Dit waren enkele grepen uit het vele. wat Eli e n b erg ons over
de door hem onderzochte bosch gezelschappen vertelt. Veel, Wat we ver~
moedden, wordt bevestigd, nieuwe gezichtspunten duiken op.
De schrijver geeft in alles blijk. de door hem behandelde stof geheel
te beheerschen. en de vele grafieken, tabellen en afbeeldingen maken
deze 5de aflevering der .. MitteHungen" tot een mooi geheel, dat ik in
veler handen zou wenschen.
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DOORWERTHSCHE BOSSCHEN.

De gemeenteraad van Renkum heeft voorloopig goedgekeurd een plan
tot onteigening ten name van de gemeente. van de in particulier bezit
zijnde Doorwerthsche bosschen.
Deze bosschen strekken zich uit tusschen den ItaHaanschen weg en
den Molenweg, die de westelijke grens vormt. in het Noorden reiken
zij tot den ouden Oosterbeekschen weg en in het Zuiden tot de weilanden
van het kasteel Doorwerth.
In het complex. dat ruim 109 ha groot is (hakhout. opgaand hout en
ook bouw~ en weiland). vindt men een prachtige voortzetting van den
beboschten hoogen heuvelrand langs den Rijn. die bij de Westerbouwing
begint.
Ged. Staten hebben thans ter voldoening aan art. 143 der Onteige~
ningswet het onteigeningspl<l.n op de gemeentesecretarie van Renkum ter
inzage doen neerleggen. Bij de stukken is gevoegd het advies van den
Boschraad. Daarin wordt er op gewezen. dat het geheel is van een bij~
zondere schoonheid. met veel afwisseling. terwijl de hoogteverschillen op
de aantrekkeIijkheid een belangrijken invloed oefenen.
Het is dan ook van groote beteekenis dat dit belangrljke. ~eboschte
deel van den steilen Zuidelijken Veluweranci, dat jaarlijks door tal van
vreemdelingen wordt bezocht, die er vrijen toegang genieten, blijvend
in stand wordt gehouden, te meer omdat reeds een belangrijk deel van
het boschcomplex in deze omgeving voor bouwterrein is bestemd.
De Doorwerthsche bosschen hebben vroeger behoord tot de bezittingen
van kasteel Doorwerth, Op tal van punten wordt het landschapsbeeld
door dit historisch monument beheerscht. Het zou. aldus het advies niet
anders dan zijn toe te juichen. indien de Doorwerthsche ,bosschen ge~'
meensehapsbezit werden. hetzij dat zij in handen kwamen van de gemeente
Renkum, hetzij van de Stichting Het Geldersch Landschap, dat ook reeds
het landgoed De Duno bezit (bij den Italiaansehen weg aan de Door~
werthsche bosschen grenzend).

