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een groot aantal stammen per ha tot wasdom komt. Een nadeel van den Hollandsehen eik is echter. dat hij gevoeliger
is voor vorst en vooral vodr meeldauw.
Wat betreft de bezichtigde beukenopstanden. kan medegedeeld worden. dat die. afkomstig van het plaatselijke beukenras. slecht gegroeid zijn en een zeer breede kroon hebben. Sedert ongeveer 20 jaar wordt vrij algemeen beuk van

buitenlandsche herkomst gebruikt.
De enkele gedeelten. beplant met fijnspar. maakten een
goèden indruk. doch de takreiniging hiervan was matig tot
slecht te noemen. M. i. wordt in die bosschen in de jeugd te
sterk gedund.
Juist toen ik bovenstaand artikel gereed had. bracht de
post mij een groo"te verrassing. n.l. een bijzonder mooi uit...
gevoerd Jubileumboek der Deensche Bosc:hbouwvereeniging.

getiteld .. Danmarks Skove". Er was een persoonlijk schrijven
bijgevoegd van den President der Deensche Boschbouwvereeniging. Hofjägermeister DeN eer g a a r d. dle mij
dat boek aanbood ter herinnering aan de dagen 21-23 Juni
1938.
Dit machtige werk. bestaande uit 616 pagina's druks. verlucht met een groot aantal photo·s. geeft een mooi overzicht
van wat in Denemarken op boschbou,vgebied is geschied en
nog te doen valt.
Het is mij een genoegen. dit boek hierbij aan te bieden

aan de N ederlandsche Boschbouwvereeniging. Zonder twijfel zal het de belangstelling hebben van een aantal onzer leden. Moge het velen opwekken om de Deensche bosschen
persoonlijk eens in oogenschouw te gaan nemen!
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.UIT DE DAGBLADEN.

De Telegraaf ~an 9 September 1938.

DEEL VAN LANDGOED EERDE AAN RIJK VERKOCHT.
Object voor werkloosheidsbestrijding.

.

's-G r a ven h a IJ c, 9 SeN. - Naar wij vernemen is er overeenstem·
ming bereikt tusschen den heer Ph. baron van P a 11 a n d- t van Eer d e

en het Staatsboschbeheer over de overname van een gedeelte der prachtige bosschen bij Eerde in de gemeente Ommen. Het betrokken gedeelte
wordt eigendom van het Rijk en zal een belangrijk object worden voor
de werkloosheidsbestrijding.
De heer Van Pa] I a n d t blijft eigenaar van het mooie 18e eeuwsche
kasteel en het overige familiebezit, waaronder het eeuwenoude loofhout
in het patk en de typisch~Overijselsche landerijen. Met het Staatsbosch~
. beheer is samenwerking gevonden om de noodige garantie te verkrijgen,
dat het natuurschoon zooveel mogelijk intact wordt gehouden.

