Mededelingen inzak~ het boswezen;
de houtvoorziening en de jacht
(

1. Iep Bea Schwal'z.
Blijkens een mededeling in de Nederlandse Staatscourant van 4- November 1918. no.
214 heeft de Raad voor het Kwekersrecht. in het Centraal Rassenregister ingeschreven
de iep no. 62. genaamd ..Bca Schwarz" ten name yan de Nederlandse Centrale Orga~
nisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek T.N.C. te 's~Gravenhage.
Deze iep die onder keur van de N.À.K.B. zal worden verkocht en die reeds door een
aantal kwekers wordt gekweekt., zal dit seizoen in een beperkt aantal kunnen worden
afgeleverd. In de komende jaren ,zal dit aantal uit den aard der zaak groter zijn.
De boom is door het Iepenziekte Comité verkregen en blijkt zo goed als onvatbaar
te zijn voor iepenziekte. De groeiwijze en vonn is - althans voorzover uit de ont~
wikkeling van de nog zeer jonge bomen valt af te leide,n - beter dan die van de
iep Christine Buisman. Of de boom inderdaad onze door de iepenziekte zo zwaar
gereisterde iep zal kunnen verVangen, zal de toekomst moeten leren.
.
De >voor e1ke afgeleverde iep Bea Schwarz aan T.N.C. af te dragen kwekersver...
goeding zal worden bestemd voor het verdere onderzoek naaI" weinig vatbare iepen
door het Iepenziekte Comité.

2. Elecfrische afrasteringen.
In verband met het toene~end gebruik van z.g. electrische afrasteringen,' ook in de
bosbouw (o,m. om kwekerijen) menen wij goed te doen hieronder een persbericht van
de sociale voorlichtingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken te laten volgen:
De Veiligheidswet 1934 opent in de artikelen 10 en 11 de mogel1jkheid bij algemene
maatregel van bestuur voorschriften te geven - onder meer ter voorkoming .van onge...
vallen - ten aanzien van de electrisch~e installatie in een onderneming Van landbouw,
tuinbouw~ bosbouw en veehouderij,
•
Bij Koninklijk Besluit van 2 November 1948 (Staatsblad No. I 482) is krachtens ge...
noemde artikelen wastgesteld het "VeIligheidsbesluit electrische schrikdraden",
terwijl de Staatscourant van 2 Decembe-r 1948 nadere Ministeriële Beschikkingen bevat.
Onder een schrikdraad wordt verstaan een onder electrische spanning staande draad,
welke ten doel heeft om paarden, vee en wild van de plaats, waal" de draad gespan~
nen is. verWijderd te houden door de electrische schok en de. daarmee gepaard gaande
schrik; die van cen aanraking van de draad het gevolg zijn .
. In een twintigtal artikelen geeft dit _Veiligheidsbesluit voorschriften aangaande, aard
en installatic van de schrikdraden, terwijl tevens bepaald is, dat de electrotechnisch~
adviseur en de electrotechnisch~ingenieur bij de arbeidsinspectie in bepaalde gevallen
nadere eisen kunnen stellen betreffende de uitvoering van de voorschriften. Verder is
bepaald dat waarschUWingsborden (Pas op I Schrikdraad) moeten worden aangebracht
op plaatsen, waar de draden van de weg af aangeraakt zouden kunnen worden. De af ...
metingen .van deze borden moeten zijn 20 X 30 cm. Voorts is het gebruik van schrik...
draden binnen gebouwen verboden. Tenslotte moet het hoofd of de bestuurder van de
onderneming, waarin gebrUik wordt gemaakt van een schrikdraad in het bezit van een
door cen bcvèegd deskundige opgemaakt en geldig bewijs, waaruit blijkt dat ten tijde
dat het bewijs werd afgegeven aan de voorschriften was voldaan.
I
Het besluit treedt in werking op 1 Januari 1949. in verband waarmede bij K.B.
van 17 NQlVember 1948 (Staatsblad No. I 505) tevens werd bepaald, dat op dezelfde
datum voor Zover voor dit doel nodig de artikelen -; 10 en 11 'van de Veiligheidswet in .
werking t r e d e n . "
.
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot' de arbeidsinspectie van zijn district.
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