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Mededeelingen
van de Nederlandsche
,
Boschbouwvereeniging.
Als leden van de ·Nederlandsche Boschbouwvereeniging
zijn te rekenen van 1 Januari jl. aangenomen:

Ir. P. de Fr e mer y te ·s-Gravenhage. Van Kijfhoeklaan 73,
.
.
Mr. F. B. L M. Jan s sen s, inspecteur bij 'het Staatsboschbeheer te Utrecht.
J. Reu ten, houthandelaar te Roermond, Wilhelminaplein 6 en
K. J. C. del Co u r t van Kr imp en te Teteringen.
De Secretaris.
H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

PERSONALIA.
Door omstandigheden werd nog geen melding gemaakt
van de instelling en opdracht van ondergenoemde commissie. Wij meenen goed te doen de desbetreffende beschikking van den Minister van Economische Zaken, dd.
20 December 1938 hier nog te laten volgen.
COMMISSIE WETSONTWERP NATUURBESCHERMING.
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN.

heeft goedgevonden:

I.
in te stellen een interdepartementale commissie met de
opdracht:
1e, een Natuurbeschermingswet te ontwerpen;
2e, op korten termijn van raad te dienen omtrent de voor..
ziening.en. welke in verband met, het bestaande voornemen tot uitvoering van cultuurtechnische werken op

groote schaal moeten worden getroffen ten aanzien van
de bestemming van den bodem in het algemeen en hèt
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:

behoud en de bevordering van het natuurschoon in het
bijzonder;
,

11.
te benoemen tot:
Ie. lid en voorzitter Dr. J. A. van St e ij n, Directeur
van het Staa tsboschbeheer te Zeist;
2e. tot leden:
J. Bak k e r, administrateur, hoofd van de afdeeling
Algemeene Zaken van de Generale Thesaurie, te 's-Gravenhage j
Mr. P. A. van der· D rif t, administrateur, hoofd
van de afdeeling Volkshuisvesting van het Departement
vam Binnenlandsche Zaken, te Wassenaar;

Mr. H. F: R. Dub 0 i s, administrateur, hoofd van de
afdeeling Indirecte Belastingen van het Departement van
Financiën, te 's-Gravenhag.e;
Ir. H. van der K a a, hoofdinspecteur voor de volksgezondheid (volkshuisvesting), te 's-Gravenhage;
Ir. F. P. Mes u, Directeur van den Cultuurtechnischen
Dienst te Bilthoven;
P. V i s ser, administrateur, hoofd van de afdeeling
Kunsten en Wetenschappen van het Departement van

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, te Voorburg; 1)
Ir. J. Th. We s t hof f, Rijksinspecteur voor de werkverschaffing, te Zwolle met bepaling dat deze aan de
werkzaamheden der commissie alleen zal deelnemen, voor
zoover deze betrekking hebben op de opdracht, omschreven onder I 2e;
3e. lid en secretaris Mr. J. A. M. Pot t, referendaris, hoofd
van de zesde afdeeling van de Directie van den Landbouw, te 's-Gravenhage;
4e. adjunct-secretaris Mr. Joh. van ,A n del. ambtenaar
van het Landbouw crisisbureau van het Departement
van Economische Zaken, te 's-Gravenhage;

lIl.
te bepalen:
1e. dat de Commissie den naam draagt van: Commissie

Wetsontwerp Natuurbescherming;
,
2e. dat de commissie bevoegd is het oordeel van niet-leden
in te winnen;

"

.

3e. dat de leden der commissie bevoegd zijn van hun gevoelen voor zoover dit vin het oordeel van de meerder. .
heid der commissie mocht afwijken, afzonderlijk te doen
blijken.
1.) De heer V i s ser is inmiddels overleden; zijn opvolger is de heer
Kuipers.
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Met ingang van I Mei 1939 is bevorderd tot boschwachter
Ie klasse bij het Staatsboschbeheer, de boschWachter B. J.
van den B rem enter standplaats Wieringerwerf,
Met ingang van 10 Mei 1939 is den adjunct-houtvester
bij het Staatsboschbeheer, Dr, W, H. Die m 0 n t, Zwolle
als standplaats aangewezen.

Met ingang van 16 Mei 1939 is den boschwachter bij het
Staatsboschbeheer M. J. K I ij n de ,gemeente Veldhoven
als standplaats aangewezen, terwijl de boschwachter I e klasse
G. M u I der te Helmond, tijdelijk met de waarneming van
den dienst te Roermond is belast. .
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