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Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
ONDERZOEKSCOMMISSIE FAUNABEHEER
Naar algemeen bekend is. zijn in de loop van de tijd van verschillende zijden
bezwaren ingebracht tegen het hoofd van de directie Faunabeheer van het ministerie
van landbouw en visserij. In recente gegevens heeft de minister van landbouw en
visserij. naar van de zijde van het departement wordt medegedeeld, aanleidinÇ1 gevonden
om een commissie in te stellen. die hem na onderzoek van de kwestie zal ad viseren
met betrekking tot de verdere gedragslijn jegens betrokkene.
Voorzitter der commissie is prof. mr. G. E. LangemelJer, procureuf#generaal bij de
Hoge Raad. Leden zijn: prof. mr. W. F. de Gaay Fortman. hoogleraar aan de Vrije
Universiteit en jhr. mr. A. J. M. van Nispen tot Pannerden. raadadviseur bij het
kabinet van de minister~president; secretaris is mr. L. H. C. HuIsman, administrateur
bij het ministerie van justitie.
Hangende het optreden van de Commissie is de betrokken ambtenaar geschorst.
Voor de duur van die schorsing is ir. C. H. J. Maliepaard, raadadviseur in algemene
dienst bij het ministerie van landbouw en visserij, belast met de waarneming van de
leiding der dIrectie Faunabeheer.

EDE KOCHT WEER BOS
De raad van Ede heeft op 3 maart 1960 met algemene stemmen besloten voor een
bedrag van f 2.547.425 een boscomplex van 610 hectaren aan te kopen. Het terrein,
dat gelegen is tussen Ede en OUerIo. omvat de bossen van Westerode en Peppelenburg,
alsmede het Roekelse bos.
Er dreigde verkaveling en ook waren cr buitenlandse gegadigden. doch Edes ge~
meentebestuur wilde niet, dat het gebied in percelen uiteen zou vallen of in vreemde
handen zou komen. Het fraaie bosgebied is daarvoor van te veel belang voor de
recreatie, te meer daar het tot nu toe verboden terrein was.
De exploitatie zal geen mOcilijkheden opleveren, daar Ede over een goed functia·
nerend bosbedrijf beschIkt. dat de bossen op De Hindekamp en op de Noord· en Zuid·
GinkeI beheert.
Deze beslaan tezamen een oppervlakte van 1115 hectaren. zodat de gemeente bij het
slagen van de nieuwe aankoop een totaal van 1725 hectaren aan bos zal bezitten.

OVERGANSWETGEVING BOSBOUW
Aangezien het niet volstrekt zeker is of de nieuwe Boswet waarvan het ontwerp
thans bij de Tweede Kamer der Staten·Generaal in behandeling is. vóór 1 juli 1960 in
werking zal zijn getreden, is het nodig de geldigheIdsduur van de overgangswetgeving
betreffende de bosbouw nog één maal te verlengen. Aldus de toelichting bij een bij de
Tweede Kamer ingediend Wetsontwerp tot verlening van de geldigheidsduur van de
artikelen 2 en 3 van de wet van 12 februari 1948 (St.bl. I 55), tot intrekking van het
Besluit Staatstoezicht op de Bosschen 1943. Voorgesteld wordt te verlengen tot 1 juli
196I.
Aldus het officiële bericht. Het duurt dan al ruim 16 jaren, sedert de bevrijding, dat
we nog met deze oorlogswetgeving verder zitten te werken! Zou dit inderdaad binnen
die anderhalf jaar wel aflopen? De verlenging werd namelijk al eens meer voor één
maal afgekondigd. Red.secr.
(Herplaatst wegens buiten de tekst vallen in januarinr.)

