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" Meq,edéelingen van' de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
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ADRESVERANDERINGEN.

\
,
Boekestein van Apeldoorn naar Vaassen. Nieisenscheweg G3041I.
C. H. Jap i n 9 te Wageningen naar Hamelakkerlaan 20.
Dr P. Ju r r i a a ns e te Eindhoven naar Lijsterlaan 24.

Ir

J.

PERSONALIA..
Ir C. 5 t ~ f. Directeur.. Generaal voor Grondgebruik en' 'Landbou~herstel van het
ministerie van Landbouw. Visscherlj en Voedselvoorziening. is met ingang van 1 Fe..

bruari 1946 tevens· belast met de waarneming van het Directoraat-Generaal van den
Landbouw.
.
Ir, A. S. T û in m a 0, inspecteur bij den Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken, is met ingang van 1 Januari 1946 benoemd tot. adviseur, bij den landbouw bIJ het
mInisterie van Landbouw. Visscherij en Voedselvoorziening met den titel van land..
bouwattaché.
Ir F. W. B u r g er. houtvester bij het Staatsboschbeheer. hoofd van -de afdeeJing
Zaden en Plantsoenen is met ingang van 1 Januari 1946 bela;! met het beheer van
den Rilkszaadeest te Stroe.

CONTACI'-COMMISSIE VOOR NATUUR- EN LANDSCHAPSBESCHERMING.

va

Op 26 Januari 1946 werd onder leiding van Jhr Mr M.
n der Go e s van
Nat ers een huishoudelijke vçrgaqering gehouden van de Contact~ComD1issie voor
Natuur... en Landschapsbescherming, waarbij ondergeteekende, als vertegenwoordiger
van onze vereeniging: aanwezig is, geweest. Zoo~ls men weet is de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging lid. Het in de benaming Contact-Commissie bedoelde contact
wordt onderhouden tusschen. de meer dan 60 vereenigingen; die lid zijn van de com...
missie. omdat zij belang stellen in of belang hebben bij- de Natuur... en Landschapsbe...
scherming. Bovendien wordt een intensief contact -onderhouden met overheidsinstanties,
verscheidene departementen en opbare diensten.
. Voor het bijzondere werk bleek het noodig te zijn werkgroepen te vonnen, die zich
belasten met bestudeering van speciale onderwerpen. Zoo werden cr achtereenvolgens
ingesteld werkgroepen voor de verbreiding van de natuurbeschermingsgedachte, voor de
beken, voor den Biesbosch, voor het veld...biologisch archief (onder leiding van Or W.
C. deL e e u w), voor de Zuiderzeepolders en voor de cultuurlandschappen. Voor
het werk van' de eerstgenoemde werkgróep. die voor de verbreiding van de natuurbeschermingsgedachte. werd ,het noodig geoordeeld een bureau op te richten onder leiding
van een propagandist. die biJ Jzljn werk het contact onde'rhoudt met de plaatselijke
organisaties.
•
·r Mede in. verband met dit werk werd het noodig geoordeeld de mededee1ingen van
de Commissie om 'te zetten in een Natuurbeschermingstijdscprift. dat echter ook de
landschapsbescherming zal behandelen. waarvan in de redactie werden gekozen de
heeren V W.esthoff en Go'rter. terwijl als secretaris zal optreden Kees Hana.
De oplage van dit te illustreeren 32 .bladzijden groote ea 4- maal per jaar verschijnende
tijdschrift zal voorloopig slechts 2000 stuks bedragen, daar het in de bedoeling ligt.
dat het aanvankelijk alleen onder de leden der samenstellende vereenigingen--zal worden
verspreid. De prijs zal f 2.50 bedragen voor leden van vereenigingen. die ten inlnste
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f 25.- contributie betalen. waarbij onze vereeniging behoort; voor de anderen zal
het abonnement f 3.50 zIJn. Opgaven voor abonnement kunnen rechtstreeks geschie~
den bij de Contact~Commissie. Heerengracht 540. Amsterdam. De ledenlijst vim onze
vereeniging is daar bekend.
Naast deze verschillende werkzaamheden staat het wetenschappelijk werk. Ir W.
G. van der Kl oot, oorspronkelijk optredend als wetenschappelijk adviseur van·
de Commissie. vond voor deze taak niet voldoende gelegenheid meer sedert hij werd
verbonden aan het Departement van Onderwijs. Kunsten en; Wetenschàppen. Het bleek
noodzakelijk hierin door een ander persoon te '·voorzien. De heer V. We s t hof f
stelde zich hiertoe beschikbaar, terwijl als aSl'istent aan hem wèrd toegevoegd diens
.
medewerker Jac. M e l t z e r . .
Voor het uitvoeren van al deze plannen is geld noodig, naar schatting per jaar
,f 15.000.-. De A.N.W.B. deed reeds een toezegging van f 5.000.-, mits het overige.:'-'bedrag door anderen zou worden bijeengebracht. Er zijn. inmiddels reeds meer groote
bedragen toegezegd: f 2.500.- van de Vereenigirig tot Behoud van Natuurmonumenten,
1500,- van de NatuUr Historische Vereeniging, 11.000,- van de N.j.V. en 1500,van de Grondmaatschappij, maar nog velen zullen moeten volgen. Gerekend wordt
op biJdragen van ten minste f 250,-. doch vele der ledenvereenigingen, zullen'·dergelijke
..
bijdrágen niet kunnen opbrengen. Ook onze vereeniging niet.
Teneinde alle financieele regelingen. die noodig zijn. officieel te dekken .werd het
noodig geoordeeld om de Commissie rechtspersoonlijkheid te verleenen. hetgeen in den I
vorm van een Stichting zal geschieden ..
De Contact~Commissie heeft reeds vrij spoedig na de bevrijding. in samenwerking
met den A.N.W.B., een enquête ingesteld naar de Schade. die tengevolge van den
oorlog aan ons natuur... en landschapsschoon is aangericht en' waarvan op onze alge~
meene vergadering van 5 October 1945 mededeeling werd gedaan. De gelegenheid
om hierop in het tijdschrHt de aandacht te vestigen ontbrak; thans konden wij ver~
nemen. dat het resultaat van de enquête in·droevige lectuur beteekent. welke eerlang
nader bekend zal worden gemaakt. Er hebben ook· lichamen .als he~ Staatsboschbeheer
en de Rijksdienst voor het Nationale Plan aan medegewerkt. WeIlicht is het straks
mogelijk nog aanvullingen te verstrekken.
Gelukkig zit bij het herstel van ons land de gedachte voor om ook aan nátuur... en
landschapsschoon behoorlijke aandacht te besteden. De algemeene overheidspolitiek
beweegt zich meer en meer in de richting van een doelmatige natuurbeschenning. Het
Ministerie van Landbouw en ook de boer in het algemeen is geen vijand meer van
de natuurbeschenningsgedachte en van de landschapsverzorging, zoodat de erkenning
er js. ·dat de mensch niet alleen moet leven, maar ook waardig in zijn omgeving moet
leven, Het regeeringsb~!eid is gericht op het tegengaan van, boschvemieling, he~ geven
van subsidies bij herbèbossching. het besteden van bijzondere aandacht aan andere
den productie belangen 'bij de planologisch~agrarische plannen en de aesthetische des~
kundige planologie is daarmede overheidsdienst geworden. Een en ander zal heilzaam
werken ten bate van de landschappelîjke vormgeving van Nederland. Mllar ook par~
ticulier js medewerking mogelijk tot steun van het herstel. Tot besluit moge ik daarom
wijzen op de actie welke de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland heeft ondernomen tot het bijeen brengen van een Boschfonds onder het
motto:
'
0, zwaar geteisterd land
Hoe schond men Uw landouwen;
Laat anen samengaan.
Uw schoonheid te herbouwen!
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De Secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,
Ir F. W. B ur:g er. ·

