Mededelingen van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging
NAJAARSBIJEENKOMST
De najaarsbijeenkomst van onze vereniging is vastgesteld op vrijdag
23 en zaterdag 24 oktober 1959 te Bergen op Zoom. D'l deelnemers
zullen worden ontvangen op het stadhuis, waarna het oudste gedeelte
van de stad wordt bezocht onder deskundige leiding, alsmede de gemeentebossen. Voorts gaat de excursie naar de bossen bij het Grote
Meer van de familie Cogels en de tweede dag naar de Wouwse Plantage.
De secretaris, W. E. Meijerink.
PERSONALIA
Bij het Staatsbosbeheer werd per 1 juni 1959 tot adjunct-directeur
benoemd ir. A. Stoffers, houtvester te Haarlem.
Tot secretaris van de directie werd aangewezen de hoofdingenieur
Jhr. Ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden (in de plaats van de referendaris A. Th. Schütz).
De houtvesterij "Arnhem" werd gesplitst in Oost en West, "ArnhemOost" onder beheer van de houtvester ir. H. Veenendaal (beheersobjecten Hertenreservaat, Ugchelen, Nunspeet, Hoenderla en Harskamp);
"Arnhem West" onder beheer van de houtvester dr. G. Sissingh (beheersobjecten Kootwijk - thans gesplitst in Kootwijk en Loobos Oostereng met Buunderkamp, Doorwerth, Dorskamp, Renkumse heide
en Kreelsebos): beide houtvesterijen met standplaats Arnhem.
De domeingronden op Vlieland en Terschelling werden van de
houtvesterij "Haadem" overgebracht naar het bosbouwconsulentschap
.. Leeuwarden" onder ir. A. J. Vlieger, aan wie tevens het plaatsvervan-

gend landschapsconsulentschap werd opgedragen. Voorts werd het
plaatsvervangend landschapsconsulentschap opgedragen aan de bosbouwconsulenten voor Groningen en Drente, ir. M. Schrevel, voor Noorden Zuid-Holland, ir. I. D. Sepers, voor Zeeland en het Markiezaat, ir.
J. F. A. Molenaars (alleen voor Zeeland) en aan de natuurbeschermingsconsulent voor Limburg, dr. W. H. Diemont. Voorts werden tot

landschapsconsulent benoemd voor Overijsel ir. A. J. van der Poel, voor
Gelderland en Utrecht J. D. K. Posthumus en voor Noordbrabant ir.
F. M. Maas. Tot natuurbeschermingsconsulent werden benoemd voor
Groningen en Drente ir. E. Stapelveld voor Noord- en Zuid-Holland, ir.
F. W. Rappard en voor Noordbrabant ir. A. Bakker. Tenslotte werd
ten behoeve van de recreatie benoemd tot ingenieur: ir.

J.

W. Zaayer

te Utrecht, dienstvak natuurbescherming.
De natuurbeschermingsconsulent voor Geldet'land. ir. P. Tideman,

werd bevorderd tot hoofdingenieur.

