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genoemde gevaren: vorst, droogte en bodemverwildering.

Maar als de weersomstandigheden gunstig zijn, krijgt men
ook een beeld, dat den boschbouwer verheugt, zoowel wat
den groei der jonge opstanden betreft als aangaande den
bodemtoestand, waarin dierlijk leven voorkomt, het criterium
voor een gunstige humificatie. Reeds in het eerste jaar der
bezaaiing ziet men als bodemvegetatie optreden Senecio,

Epilobium en Rubus, alle nitratophyle planten, die het bewijs
leveren, .dat het humificatieproces tengevolge van de bodembewerking in goede richting gaat.
Ik wil hierover thans niet meer zeggen; de bosschen zijn
daarvoor nog te jong en de toekomst zal ons leeren of de
juiste keus gedaan is. Maar ik ben ten aan.ien van deze
opstanden vervuld van "blijde verwachting".
UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 23 Apell 1940.

UTRECHTSCH LANDSCHAP WAAKT OVER
DE BOSSCHEN ..
Tot de vereenigingen die onvermoeid werkzaam zIjn de recreatie~oorden
die Nederland nog telt. intact te houden en te verfraaien behoort ook
het "Utrechtsch Landschap", Hebben deze instanties ook te lijden van
den bijzonderen toestand wÇlarin het land verkeert en wordt hun werk
belemmerd door de militaire werken? We hebben deze vraag gesteld aan
den secretaris den heer W. K. H. A n t e 0, chef van het Kabinet van
den commissaris der Koningin die haar bevestigend moest beantwoorden.
Toch gaat de stichting ondank~ dezen tegenslag voort haar taak te ver~
vullen zoodat de heer A n ten ons met klem adviseerde contact te
zoeken met den rentmeester Jhr. E. C. A. de Jon 9 e te Doorn. die
dagelijks als houtvester het toezicht in de bosschen uitoefent.
Van den heer De Jon ge vernamen we dat een tweetal belangrijke
objecten. de Grebbelinie en het Lokhorsterbosch, die bij de Stichting in
beheer waren, tijdelijk verloren zijn gegaan. Toch wanhoopt men niet
aan de betere tijden, die eens zullen komen, zoodat men thans alle aan~
dacht concentreert op de overgebleven "perceelen" : het Maartendijksche~,
en Ridderoordbosch, zoomede het landgoed Over~Holland.

Algemeen Handelsblad, 27 April 1940.

BESCHERMING VAN "HET ZWIN".
Ter bescherming van het natuurreservaat "Het Zwin" in Zeeuwsch~
Vlaanderen heeft het Rijk van het waterschap de Watering Cadzand
de dUingronden in de gemeente Retranchement aangekocht. De in de
duinen staande zomerhuisjes zullen worden verwijderd. Voor derving van
de jaarlijksche pachtsom dezer huisjes zal de Staat aan het waterschap
een bedrag van f 2750.-- uitkeeren. Over den verkoop van andere duinen,
die in de nabijheid van "Het Zwin" liggen. worden nog ollderhandelin~
gen met het Rijk gevoerd.

