Berichten

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Strooiselwinning; Minister Brouwer voorstander van
regeling in boswet
Verwijdering van de vruchtbare humuslaag in bossen
is in het algemeen schadelijk voor de zich daar
bevindende vegetatie. Dit antwoordt de minister van
landbouw en visserij, mr. T. Brouwer, op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid, mevrouw
De Boois. In verband hiermee verdient het naar
de mening van de bewindsman de voorkeur een regeling terzake in de Boswet op te nemen. Een
zodanige regeling zal in voorbereiding worden genomen. Daarbij zal mogelijkerwijs tevens aandacht
moeten worden geschonken aan de verhouding
met de Ontgrondingenwet. Volgens het recente
vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht
valt namelijk verwijdering van de humuslaag wel onder het begrip ontgronding en mitsdien in beginsel
onder de werking van de Ontgrondingenwet. Tegen
dit vonnis is echter beroep in cassatie ingesteld.
Van departementszijde wordt hieraan toegevoegd dat
de medewerkers van het Staatsbosbeheer sinds
jaar en dag in hun persoonlijke contacten met de
boseigenaren wijzen op de ongewenste gevolgen
van strooiselwinning. Ook in de schriftelijke voorlichting door middel van vouwbladen en het periodiek
"Bosbouwvoorlichting", dat onder de boseigenaren
wordt verspreid, gaat het Staatsbosbeheer herhaaldelijk in op de nadelige gevolgen die aan strooiselwinning zijn verbonden. Overigens is de minister
van landbouw en visserij voornemens, in overleg te
treden met de staatssecretaris van cultuur, recreatie
en maatschappelijk werk teneinde na te gaan of
het opportuun is in de bosbljdrageregelingen bijzondere voorwaarden op te nemen met betrekking
tot strooisel roof.

Zestig jaar lidmaatschap G. Gerbranda
In verband met het 60-jarig lidmaatschap van de
Ned. Bosbouw Ver. van het lid G. Gerbranda
kan over deze persoon ten aanzien van genoemde
vereniging, het navolgende worden opgemerkt:
Op 4 september 1913 werd G. Gerbranda, Ambtenaar bij het Staatsbosbeheer te Utrecht, lid van
de Ned. Bosbouw Ver. In 1923 werd hij verkozen
als lid van het bestuur en nam hij het penningmeesterschap waar van 1925-1928. In 1935 vertegenwoordigde hij de vereniging op het "Congres
International de Sylviculture et du Carbone Carburant" te Brussel. In 1950 werd hij voorzitter,
in plaats van F. W, Malsch, die toen directeur van het
Staatsbosbeheer was geworden, tot 1952. Ik
schreef over die tijd bij de'herdenking van het
50-jarig bestaan van de vereniging "Wie aan Gerbranda denkt, denkt ook aan de actieve contacten
met de Deense Bosbouw Vereniging, die hier
dagenlang op bezoek was en waarop wij op onvergetelijke wijze met hem door hen terug werden ontvangen" (1951 en 1952). In 1952 hadden wij tot
slot met hem een mooie excursie langs de Twentekanalen.
Gerbranda schreef een aantal artikelen in ons
tijdschrift, vooral op het gebied van de houtproduktie, de houtprijzen en de bedrijfsregeling (1936
en 1949 t.e.m. 1958); zie Documentatie van de eerste
30 jaargangen van het NBT, 1960. Buitendien de
daarin opgenomen voorzfittersredes. Hij was altijd
een geregelde deelnemer aan onze bijeenkomsten
en nu met zijn 85 levensjaren is hij nog altijd
vol belangstelling voor het wel en wee van de
bosbouw en onze vereniging.
F. W. Burger
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