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Mededeelingen van de, Nederli:mdsche.
Boschbouwvereeniging
PRIJSVOORSCHRIFT 1943 GEVELD INLANDSCH HOUT.
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In verband m;t het"onlangs bekend geworden prijsvoorschrift 1943 Geveld InIandsch
Hout. waarbij het is gebleken. dat niet alleen een gewenschte verhooging van de
houtprijzen is uitgebleven, maar dat deze prijzen daarentegen over de geheele linie

werden verlaagd. heeft het Bestuur der Nederlandsche Boschbouwvereeniging ~ich ge~
wend tot den Gemachtigde voor de Prijzen met het dringende verzoek om een zeer
spoedige verbetering van dit voorschrift. Dit. verzoek is vergezeld gegaan van een
afschrift van den door het Bestuur der Nederlandsehen Boschbouwvereeniging tot den

,

Secretaris~Generaal van Landbbuw en Visscherij gerichten brief van 27 October 1943,
waarbij de noodzakelijkheid werd bepleit van cen zoo spoedig mogeUjke verhoQglng
der houtprijzen, daar deze laatsten reeds lang kunstmatig op een peil waren gehouden,
waarop het voortbestaan van het bosch onmogelijk werd gemaakt. Deze brief was als
vervolg en toelichting bedoeld op het tijdens de op 15. October ;.1. te Utrecht gehouden
AIgemeene Vergadering gez6nden telegram, waarbij reeds voorloopig op het probleem
der lage houtprijzen de aandacht werd gevestigd.
,
Van het thans gezonden: adres werd kennis gegeven aan den Secretaris-Generaal
van Handel, Nijverheid en' Visscherij en aan den Gemachtigde voor het Boschwezen,
.
de ,houtvoorziening en de Jac:ht.
D~ Secretaris der .Ned. Boschbouwvereen.,
F. W. Burger.

PERSONALIA.
Als landschapsadviseur pij het Staatsboschbeheer is met ingang van 1 November 1943
voor Noordbrabant aangewezen de heer R. J. Ben t hem te 'g..Hertogenbosch.
Tot adjunc:t-houtvesters bij het Staatsboschbeheer werden met ingang van 1 October
1943 benoemd:
. Ir. J. Boekestein te Apeldoorn.
Ir. J. A. H. J. G. Baron van OldeneeJ tot Oldcnzeel te Eindho'ven.
Ir. G. J. Jurriëns te Malden.
f
Ir. H. van Medenbach de Rooy te Apeldoorn.
In de provincie Groningen is te rekenen van 1 Juli 1943 ingesteld de boschwachterlj
"Sellingen", omvattende het complex de Sellingerbeetse, welke boschwachterij behoort
..
tot de houtvesterij "Emmen" van het Staatsboschbeheer.
De afdeeling "Plantsoenen en Zaden" van het Staatsboschbeheer te Utrecht, onder·
het' pand SweeIinckstraat 8 en onder leiding staande van den houtvester
gebracht·
.
Ir. F. W. B u r g er, is thans telefonisch aangesloten onder no. 20460.
Aan J. M. M. Th. Ver b e e .k, boschwachter in de boschwachterlj "St. Anthonis"
is op zijn verzoek eervol ontslag verleend en in zijn plaats bërtoemd de boschwachtcr
bij het Staatsboschbeheer A. Jan sen.
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ADRESVERANDERINGEN.
E. W. H. B I ij den s t e i n van Enschedé naar Losser, .. De Snippert".
Ir. N. Cl e y n der t ~art Utrecht naar Schoort, Heerenweg B 46.
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Ir. H. G. K u i P é ri te- 's Gravenhage van Weissenbruchstraa~ 38 naar Ar~
chimedesstraat 54.
...
Ir. H. J. La n z te Bennekom van Hoogelaan 15 naar Hartenscheweg 34.
Ir. J. C. M,ü 1.5 C h leg e I van Soest naar SchoorI. boschwachteriJ .. Schoorl", .
_ Ir. J. A. H. J. G. Baron van Oldeneel tot Oldcnzeel te Eindhoven van
Kloosterdreef 25 naar Sophiastraat 27.
l
W. K. J. de Wit te Oosterbeck van Manënbergweg 3 naar ..Overclal", Utrecht~
scheweg 121. . .
r
~ ,
Ir. J. F. U. Zie c k van Hoog Soeren -naar Apeldoorn, Wieselscheweg 6:
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MAATREGELEN INZAKE HET BOSCHWEZEN,
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.
Plukken en verz'a,melen' van

blader~.

De Staatscourant van 25 October jJ .• nr. 207, bevat het opnieuw vastgestelde "Be..
sluit Pluk.. en Verzamelverbod van Bladeren 1943". De verbodsbepalingen van dit
besluit zijn thans ook van toepassing verlclaard op bladeren. geschikt yoor de berei~
ding van tabakssurrogaten.
.
Ter uitvoering van bovengenoemd besluit heeft het .Bedrijfschap voor Granen. Zaden
en Peulvruchten .,het plukken en verzamelen door eigenaren. bezitterS e.d. van de des~
betreffende boornen en struiken na 25 October )1. vrijgegeven. Voorts is de voor het
verJeenen van een. pluk... en verzarnelvergunning aan genoemd BedrIjfschap verschul ... '
digde vergoeding voor het plukseizèen 1943 vastgesteld op f 1.50.
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