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akkers en graslanden, hagen en beken, duinen en vennen, bossen én mensen,
over alles, waar wij zo'n immense moeite mee hebben.
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Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
VERORDENING BOSSCHAP SCHADELIJKE DIEREN 1)

Besluit van het bestuur van het Bosschap houdende wijziging van hel
hesluit dd. 23 mei 1962 ter uitvoering van artikel I van de verordening van
het Bosschap, houdende voorschriften ter bestrijding van - of ter voorkoming van nadeel door - voor de bosbouw schadelijke dieren.
Het Bestuur van het Bosschap
Gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap Schadelijke Dieren dd.
23 mei 1962
Besluit:
Artikel 1.
In artikel 1 van het Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de verordening van het Bosschap, houdende voorschriften ter bestrijding van - of ter voorkoming van nadeel door - voor
de bosbouw schadelijke dieren, worden
1. aan de daar opgesomde gemeenten de volgende gemeenten toegevoegd:
in de provincie Groningen: Onstwedde;
in de provincie Friesland: Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog;

in de provincie Drente: Schoonebeek;
in de provincie Gelderland: Bergharen;
'l Zie Ned. Bosbouw T. 34 (7) 1962 (234--237).
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in de provincie Noord-Holland: Texel, Den Helder, Callantsoog, Zijpe,
Schoorl, Heemstede;

in de provincie Zuid-Holland: Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk,
Wassenaar, 's-Gravenhage, Monster, Naaldwijk, 's-Gravenzande, Rotterdam,
voor zover het de voormalige gemeente Hoek van Holland betreft;
in de provincie Zeeland: Westerschouwen;
in de provincie Limburg: Roermond, Stramproy, Jabeck, Susteren;
2. van de daar opgesomde gemeenten de volgende gemeente afgevoerd:
in de provincie Limburg: Maasniel.
Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1963.
's-Gravenhage, 10 april 1963.
van Tets van Goudriaan, voorzitter.

S. J. Halbertsma, secretaris.
Afgekondigd in het Verordeningenblad 16 d.d. 22 april 1963.

GEEN VUUR IN BOS, HEI EN DUIN!

Dit jaar heeft de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij een derde plaat in de
zogenaamde "Hcikescrie" uitgegeven om het publiek tot voorzichtigheid aan te sporen
met vuur. De plaat stelt voor de bekende eekhoorn, die met een hrandhelm OP. een
lucifer van een pijproker uitblaast. De ontwerper is de heer H. A. C. Baljet, druk
van de Steen- en Offsetdrukkerij A. v. d. Weerd te Arnhem. De plaat, die bescheiden

van afmeting is. kan worden aangevraagd te Arnhem op het hoofdkantoor in de
Lovinklaan en ook op de regionale kantoren van de !icidemaatschappij in de provincie.

Mededeling van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
De jaarlijkse Bosbouwdag zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 31
augustus op het landgoed Pijnenburg onder Baarn, eigendom van de erven
E. H. D. Insinger. Een mededeling met nadere bijzonderheden zal tijdig aan
de leden worden toegezonden.
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