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Medèdeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
NIEUW LID.

. ,.
Als nieuw lid is aangenomen de heer J. L. H. CIa e s sen, Rijksweg Zuid 358a.
Reuvcr (L.). gemeente~secretaris, bosthbezitter van "de Wilrijt" onder Berllcijk, "de
Bosscherheide" onder Bergen (L.) en andere verspreid gelegen perceelen in Midden~
Limburg. "
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GEEN NAJAARSVERGADERING OF CURSUS MAAR MOGELIJK
E;EN EXCURSIE.
Het Bestuur heeft...··met het oog op de bijzondere omstandigheden gemeend dit jaar
geen najaarsvergadering en -geen Wetenschappelijke Cursus te mogen houden. Evenals
verleden jaar heeft een der leden het zeer verheugende aanbod gedaan om een excursie
te organiseeren op' speciale uitnoodiging aan del leden. zonder- introductie. Het ligt in
de bedoeling van -Jhr. W. H. cl e Be a ufo r t om deze excursie te houden op ,.De
Zonheuvel" en "Den Treek", vernlOedeHjk op Vrijdag 30 September na· tijdige aan~
komst te Maarn, zoodailig. dat men weer vroeg in den avond te Amsterdam. Den
Haag. Rotterdam! Arnhem. Apeldoorn en Zwolle. zal kunnen, zijn.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouwvereeniging.

.

F. W. Burger.

CONTACTCOMMISSIE VOOR NATUUR- EN LANDSCHAPSBESCHERMING.
In 1942 trad de: Nederlandsche Boschbouwvereeniging toe tot de COntactcommissie
voor Natuur... en Landschapsbeschenhing. Deze commissie geeft als ongeregelde uitgave
haar. mededeelingen uit. In nr. 8.van December 1912 staat ons lidmaatschap vermeld.
Door èen misverstand aan het secretariaat. dat wegens evacuatie met moeilijkheden te
kampen had, werd het nieuwe lid niet op de· eerst gehouden hUishoudelijke vergade...
ring op 16 Februari 1943 uitgenoodigd. Sedert dien. is er geen hUishoudelijke verga..
dering meer gehouden. doch de leden werden van de werkzaamheden op de hoogte
gehouden in de in ruimen kring verspreide mededee1ingen. v."a.arvan nog' exemplaren
verschenen in October 1943 en Juli 1944.
In het middelpunt van de belangstel1i~g· staat wel het besluit van den President
van het Nationale Plan, waarbij voor een groot aantal natuurterreinen kennisgeving
van voorgenomen werken verplicht is gesteld. welk besluit werd aangekondigd in de
Neder1an~che Staatscourant Van 28 Juli 1942. nr. 1·44. Zie ook Nederlandsch Bosch. . ~

bouw Tijdschrift 9, 415. 1942 en 10, 432-433, 1942. In de praktijk komt deze maatregel .er ·op neer, dat geep. werken. mogen worden uitgevoerd. zonder dat hiervan
vooraf via den burgemeester kennis is gegeven aan den Directeur van den .Rijksdienst
voor het Nationale Plan. hetgeen dus niet een algeheel verbod inhoudt. Bovendien is
het een bezwaar. dat de begrenzing der terrein~n zeer vaag is. Wàakzaamheid is' dus
geboden.
In verband met het steed~ dreigendè gevaar van uitvoering van werken ~n de
aangegeven gebieden heeft de Contactcommissie gemeend om, in overleg met en
onder goedkeuring van den Directeur van genoemden Rijksdienst. de medewerking
in te roepen van haar leden bij het aanbrengen van eventueele overtredingen. vän
de leden wordt dan verwacht. dat zij de onder hen ressorteerende belangstellenden
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opwekken tot de bedoelde medewerking. Ofschoon men zich ten dezen wel wachte
voor overdrijving, waarclopr de medewerking spoedig tot een overdreven bemoeizucht
zou kunnen, verworden, brengt het bestuur der Ncderlandsche BoschbouwvereenJginQ
de mogelijkheid daartoe ook aan haar leden over. De eventueel uit te brengen waar...

schuwingcn zouden het beste Vyorden gezonden aan den Secretaris van de Contact...
commissie, Ir W. G. van cl e r KI oot. Jachtlaan 36. Apeldoorn. tel. 5867. daar
deze door zijn functie bij het Departement van Opvoeding. Wetcmkhap en Kultuur..
bescherming op de hoogte is van de kennisgevingen. die hij den Rijksdienst reeds
zijn binm;ngekomen eIll dus direct kan nagaan of er al dan niet van een overtreding
sprake kan zijn.
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In de mededeeling van December 1942 is de uiteenzetting' van het behandelde
besluit uitvoerig geschied. In het nummer van October 1943 vinden we een uitvoerige
beschouwing over het Landschap der Zuiderzeepolders. In het laatstc nUmmer treft
ons een betoog voor hct behoud van houtwallen en een belangwekkende uiteenzetting
over de ont.wikkeling onzer cultuurlandschappen. naast andere. ondenverpen. Over..
zichtelijk zijn steeds weer de rubrieken ..Wat behouden bleef" en "Publicaties die onze
aandacht trekken".
, Naast de mededeelingen worden. yan de behandelde onderwerpen op de plenaire
vergaderingen. verslagen in de vorm van een boekje uitgegeven. Het laatste is ge..
weest dat van de vergadering van 16 Fèbruari 1943: "Ruilverkaveling en Natuurschoon··,
.
• De Secrteans der Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging.
F. W. Burg·cr.
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MEDEDEELINGEN INZAKE HET BOSCHWEZEN, DE HOUTVOORZIENING
EN DE JACHT. ,.
Verlenging regeling vrijstelling bedrijfsplan.
aij beschikking van het Hoofd van het Staatstoezicht op de bosschen, gepubliceerd

in de Staatscourant van 25 Juli 1944. is bepaald. dat de vrijste1ling voor boscheigenaren,
wier bosschen een grootte. hebben van meer qan 10 ha. doch minder dan 50 ha. van
de verplichting tot het opstellen van een eenvoudig bedrijfsplan. met een jaar is
verlengd, n.l. ,tot 17 Juni 1945.
(Dep. persbericht 26]:44).
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