Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
HOlITDAGEN EN HOUTACADEMlE
De Stichting .. Houtvoorlichtings Instituut", ingesteld door de Ned. Houtbond en de
Bedrijfsgroep Houtindustrie. Keizersgracht 321. Amsterdam zal op 28 en 29 September
1951 een paar Houtdagen organiseren in het Koninklijk Instituut voor de Tropen
aldaar. Er komen sprekers
cr zullen films worden vertoond. terwijl er een zoge~
naamd Houtforum zal worden gehouden. waar prominenten uit de houtwereld spontaan
zÏJllen antwoorden op schriftelijk ingediende vragen. Ook zal per boot het Houtvecm
worden bezocht.
Dezelfde Stichting beeft de Nederlandse Hout~Academie opgericht en deze zal

en

cen schriftelijke 3~jarlge Houtcursus in October as. aanvangen om aan het bezwaar
van het gebrek aan ënige opleiding van betekenis in de kennis van het hout in Neder~
land tegemoet te komen Deze cursus zal bestaan uit 3 maal 40 lessen. Vanaf de 5de les
. zullen schriftelijk te beantwoorden vragen worden gesteld waarvan de antwoorden
zullen worden beoordeeld en gewaardeerd. Ook zal de cursisten zelf de gelegenheid
tot het stellen van vragen worden geboden waarvan de antwoorden aan alle cursisten
zullen worden toegezonden. De leiding berust bij W. Boerhave Beekman. met mede~
werking van vele anderen voor bepaalde lessen.
Het programma is als volgt:
Ie Cursusjaar. I. De belangrijkste bostypen van de wereld. 11. Herkomst. type. kwali·
teit en toepassingsmogeUJkheden van de belangrijkste loofhout... en naaldhoutsoorten.
111. Onderscheid tussen de belangrijkste groepen van houtsoorten in de handel. IV.
Hout voor bepaalde industrieën en doeleinden. V. Inlands hout. etc.
2e Cursusjaar. I. Houtherkenning. U. Het Industriële gedeelte (zagen. drogen, verduurzamen en de vervaardiging van de voornaamste soorten houtplaten) . IU. Half·
fabrikaten (herkomst, handelsmaten, kwaliteiten, etc. van heipalen, mijnhout dwarsliggers, boerengeriefhout. triplex. multiplex. meubelplaten. board etc.).
3e Cursusjaar. I. Hout als handelswaar. (Handelsbenamingen, botanische herkomst.
normalisatie, gebreken, keuringsvoorschriften. bijzondere eigenschappen, natuurlijke
duurzaamheid. etc.). U. Im- en Exportlanden op houtgebied. de organisatiê van bin·
nen· en buitenlandse houthandel. 111. De praktijk van de houthandel (Inhoudsbere~
keningen houtcontracten, facturering. specificaties. kaartsysteem. claims. de belang·
rijkste Nederlandse en buitenlandse literatuur etc.).
Zij, die volgens het oordeel van de cursusleiding gedurende het eerste jaar en het
tweede studiejaar met behoorlijk resultaat de lessen hebben gevolgd en door de goede
beantwoording van de vragenlijsten een voldoend waarderingsdjfer hebben verkregen.
ontvangen daarvan een certificaat. Aan het eind van het derde cursusjaar worden alle
deelnemers in staat gesteld een eindexamen te doen. Zij die" met gunstig gevolg dit
examen hebben afgelegd. ontvangen van de voornoemde Stichting een diploma. Het
ligt in de bedoeling van de Stichting aan dit diploma cen zo waardevol mogelijke'
erkenning te doen geven. Niet geslaagden kunnen de in hun bezit blijvende lissen opnieuw bestuderen en krijgen een jaar later nog eenmaal de gelegenheid opnieuw het
eindexamen af te leggen en het diploma te verwerven.
Opgave zo spoedig mogelijk aan voren. vermeld adres. Het cursusgeld bedraagt f tOD
per cursusjaar.

PLANTENZIEKTENWET.
WET van 5 April 1951. houdende nieuwe bepalingen tot wering
en bestrijding van organismen. schadelijk voor de Landbouw.
(Plantenziektenwet). Staatsblad 96.
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje·
Nassau. enz., enz.• enZ.
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Allen. die deze zullen zien of horen lezen. saluut I doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen
vast te stellen tot wering en bestrijding van organismen. welke schadelijk zijn voor de

Landbouw:
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord. en met gemeen overleg der Staten~
Generaal. 'hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedVinden en verstaan bij
deze:
Artikel 1
1. In deze wet wordt verstaan onder':
a. "Onze Minister"; Onze met de zaken van de landbouw belaste Minister;
b. "directeur": de directeur van de Plantenziektenkunclige Dienst.
2. In deze wet wordt verstaan onder "schadeliJke organismen": •
a. viren. bacteriën, schimmels en andere plantaardige organismen. die plantenziekten
veroorzaken;
b. ongewervelde dieren, die zich voeden met planten of de groei daarvan verstoren
of belemmeren of wel het optreden van plantenziekten lievorderen, in elk ontwikkelings~
stadium ;
c. muizen en ratten, waaronder begrepen muskusratten;
d. onkruiden en hun zaden.
3. Voor" de toepassing van deze wet wordt onder "pJanten"· begrepen delen van
planten en voortbrengselen van plantaardige oorsprong.

Artikel 2
~

Ter voorkoming van het optreden en van de verbreiding van schadelijke organismen.
die de teelt en de afzet van planten nadelig kunnen beïnvloeden of voorraden van
planten kunnen aantasten. kan
a. Onze Minister de in~. door~ en uitvoer van planten en van voor planten gebruikt
verpakkingsmateriaal verbieden of aan voorwaarden binden;
b. de directeur de in~, door~ en uitvoer van een zending planten en van een zending
voor planten gebruikt verpakkingsmateriaal verbieden of aan voorwaarden binden.

Artikel 3
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor het Rijk of voor
bepaalde gedeelten daarvan voorschriften worden gegeven tot wering en bestrijding
vän de muskusrat. alsmede van andere schadelijke organismen, voor zover deze de
tèelt en de afzet van planten nadelig kunnen beïnvloeden of voorraden van planten
kunnen aantasten.
2. Onze Minister is bevoegd voorschriften te geVen als bedoeld in lid 1 voor een
termijn van ten hoogste vier maanden.
3. Indien een onmiddellijke voorziening geboden is kan Onze Minister vooruitlopend
op voorschriften als bedoeld in een der beide vorige leden, de directeur machtigen Om
voor een termijn van ten hoogste een maand ten aanzien van planten op een bepaald
terrein of ten aanzien van een bepaald terrein. waarop zich planten bevinden of be~
vonden hebben. alsmede ten aanzien van een bepaalde voorraad planten zodanige voor~
schriften te geven, als noodzakelijk zijn voor het weren en bestrijden van schadelijke
organismen. De machtiging wordt ten aanzien van hetzelfde terrein en van dezelfde
voorraad slechts eenmaal verleend.
4. De voorschriften krachtens dit artikel gegeven kunnen inhouden dat:
8. de teelt van planten niet of slechts met inachtneming van bepaalde voorwaarden
is toegestaan;
b. het bewaren en vervoeren van planten en voor planten gebruikt verpakkings~
materiaal niet of slechts met inachtneming van bepaalde voorwaarden is toegestaan;
c. planten of voor planten gebruikt verpakkingsmateriaal op een voor te schrijven
wijze en binnen een te stellen termijn moeten worden behandeld of vernietigd.

Artikel 4
Onze Minister is bevoegd in gevallen waarin de schade, welke het gevolg is van
het toepassen van krachtens artikel 3 gegeven voorschriften, onevenredig zwaar op een
of meer personen zou drukken. uit •s Rijks schatkist een tegemoetkoming te verlenen in
de geleden schade.

Artikel 5
Onze Minister kan. wanneer de toepassing van artikel 3 tot onbillijkheden aanleiding

;--
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zou geven door of vanwege -de directeur op 's Rijks kosten bepaalde maatregelen tot
wering en bestrijding van schadelijke organismen doen nemen.

Artikel 6
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden ge...
geven betreffende het bij de bestrijding van schadelijke organIsmen gebruiken van
stoffen. die nadelig kunnen zijn voor niet-schadelijke organismen.
Artikel 7
1. Onder de uitvoering van de hij of krachtens deze wet gegeven voorschriften. behoort de bevoegdheid tot het op kosten van de overtreders doen wegnemen, beletten
of verrichten van hetgeen in strijd met die voorschriften is of wordt ondernomen of
nagelaten.
2. Onze Minister kan bij dwangbevel de ingevolge het eerste lid verschuldigde
kosten invorderen. Het dwangbevel wordt op kosten van de s~u1denaar bij deurM
waardersexploit betekend en ten uitvoer gelegd op de wijze. als in het Wetboek van
Burgerlijke rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke acten is voorgeM
schreven.
3. Binnen dertig dagen na de betekening staat verzet tegen het dwangbevel open
door dagvaarding van de Staat. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging.
Artikel 8
De ingevolge of krachtens deze wet door Onze Minister of door de directeur vast·
gestelde voorschriften of opgelegde verplichtingen of voorwaarden worden ter kennis
van de belanghebbenden gebracht. hetziJ per aangetekend schrijven. hetzij door open·
bare bekendmaking op de daarvoor het meest in aanmerking komende wijze. In het
laatste geval verlenen de burgemeesters desgevraagd hun medewerking.
Artikel 9
1. Overtreding van een der bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften en
niet-nakoming van een ingevolge deze wet opgelegde verplichting of voorwaarde.
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten
hoogste tienduizend gulden.
.
2. De in het eerste lId bedoelde strafbare feiten worden beschouwd als overtredingen.
Artikel 10
Indien een feit. strafbaar volgens de bepalingen van deze wet. is gepleegd door of
vanwege een rechtspersoon. wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgespro~en tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven. of die feitelijk leiding
hadden bIJ het verboden handelen of nalaten.
Artikel 11
De ondernemer van een openbaar middel van vervoer. die planten of verpakkingsmateriaal in strijd met een krachtens artikel 3 gegeven verbod vervoert. wordt als zodanig niet vervolgd. indien hij de naam cn het adres van de afzender of de geadresseerde van de voorwerpen. waannede een ingevolge de bepalingen van deze wet
strafbaar feit is gepleegd. binnen drie dagen na het uitbrengen van de dagvaarding
aan de ambtenaar van het Openbaar ~inisterie bltkend maakt.
Artikel 12
Met het opsporen van de in deze wet strafbaar gestelde overtredingen zijn belast.
behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren:
a. de bij de Plantenziektenkundige Dienst werkzame personen, die door Onze Minister daartoe zijn aangewezen en die in het bezit zijn van een daartoe strekkend legitimatiebewijs ;
b. de ambtenaren van de Rljks- en Gemeentepolitie;
c. de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen;
d. de ambtenaren van de Centrale Controle Dienst.
Artikel 13
1. De in het vorig artikel onder a genoemde personen hebben tussen zonsopgang
en zonsondergang toegang tot alle plaatsen. daaronder begrepen middelen van verM
voer. waar zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zich schadelijke organis-
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men, planten of voor planten gebruikt verpakkingsmateriaal bevinden. Zo nodig
verschaffen zij zich de toegang met behulp van de sterke arm.
2. Indien een plaats als bedoeld in het eerste Jid een woning is. of alleen door een
woning toegankelijk is, betreden zij die woning niet tegen de wil van de bewoner. ten:z:ij
voorzien van een bijzondere schriftelijke last van de burgemeester of 'van de kanton.
rechter.
3. Van dit betreden wordt door hen proces.verbaal opgemaakt. hetwelk wordt ing-ezonden aan de ambtenaar van het Openbaar Ministerie, en binnen tweemaal vierentwintig uur in afschrift wordt medegedeeld aan de bewoner. In dit proces-verbaal wordt
mede van het tijdstip van het betreden en van het beoogde doel melding gemaakt. Zij
zijn bevoegd zich van bepaalde door hen aan te wijzen personen te doen vergezellen.
In dat geval wordt hiervan In het proces~verbaal melding gemaakt.

Artikel 14
1. De opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 12, onder a, zijn bevoegd planten
of voor planten gebruikt verpakkingsmateriaal, alsmede de plaats waar deze zich be·
vinden of bevonden hebben, te onderzoeken.
2. Een ieder, wie zulks aangaat is verplicht de door de in lid 1 bedoelde opsporings~
ambtenaren in het belang van de opsporing gevorderde medewerking te verlenen over·
eenkomstig hun aanwijzingen en onder hun toezicht en, indien gevorderd, de nodige
hulpmiddelen en bijstand kosteloos te verstrekken.
3. Wordt aan een der in het voorgaande lid vermelde verplichtingen niet voldaan,
dan kunnen de ambtenaren op kosten en risico van de houder in het nodIge voorzien.
4. Verkrijgen de opsporingsambtenaren, als bedoeld in lid 1. door het onderzoek de
wetenschap of het vermoeden van de aanwezigheid van schadelijke organismen, dan zIJn
zij bevoegd. in,afwachting van dÇlor de directeur voor te schrijven maatregelen. voor de
tijd van acht en veertig uren, het vervoeren of doen vervoeren van de planten of het
verpakkingsmateriaal te verbieden of aan voorwaarden te binden.
Artikel 15
Indien zij de aanwezigheid van schadelijke organismen waarnemen of vermoeden zijn
de opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 12, onder a, bevoegd bIJ het onderzoek
monsters te nemen van planten of voor planten gebruikt verpakkingsmateriaal. dan
wel van grond of andere substanties, waarop ,of waarin planten groeien of zijn ge·
groeid.
Artikel 16
1. De navolgende wetten worden ingetrokken met ingang van een nader door OU5
te bepalen tijdstip, dat voor elk dier wetten verschillend kan zijn:
a. de Wet van 24 Mei 1924 (S, no. 262). houdende bepalingen tot wering van voor
planten schadeUjke dieren en van plantenziekten bij in· en doorvoer van droge boden.
knollen en wortelstokken van bloem gewassen :
b. de Aardappelwet 1935 (5. no. 242);
c. de Bloembollenziektenwet 1937 CS. no. 639 L};
d. de Coloradokcvcrwet 1947 (5. no. H 220);
e. de Aspergevliegwet 1948 (5. no. I 206);
[. de Wet Bestrijding Aardappelmoeheid 1949 (5. no. J 273).
2. Zolang het in het eerste lid bedoelde tijdstip ten aanzien van een daar genoemde
wet niet is bepaald. kunnen Onze Minister en de directeur. bij de uitoefening van de
hun in de artikelen 2 en 3 toegekende bevoegdheden, zonOOig afwijken van de bepalingen
van die wet.
Artikel 17
Ingetrokken worden:
1. de wet van 6 December 1883 S. na. 181. betreffende de uitvoering der op 3 No.
vember 1881 te Bern gesloten internationale overeenkomst tot wering der druifluis
(phylloxern) ;
2. de Plantenziektenwet 1911 (S. no. 212);
3. de Meeldauwwet 1912 (5. no. 304);
4. de Wet van 6 December 1928 (5. no. 439) tot wering van de Kersenvlieg b:i in·
en doorvoer van kersen;
.
5. de Wet van 29 November 1930 (S. no. 443) houdende bepalingen tot wering
en bestrIjding van de bisamrat.

_.
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Artikel 18
Deze wet kan worden aangehaald onder de titel van Plantenziektenwet.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat.
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden .
. Gegeven ten Palei,e Soestdijk. 4 April 1951
jULIANA.
De Minister van Landbouw. Visserij
en" Voelselvoorziening,

MANSHOLT.
Uitgegeven de zesde JuH 1951.
De Minister van Justitie.

H. MULDERIJE.
SAN JOSe-SCHILDLUIS BESLUIT
BESLUIT van 27 Juli 1951, houdende bepalingen tot wering en
bestrijding van de San José~schild/uis, (San Josépschildluisbesluit).
Staatsblad 330.
Wij Juliana. bij de gratie Gods. Koningin der Nederlanden. Prinses van Oranie~
Nassau enz.. enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
van 8 Juni 1951. No. 449lf84, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken/L;
•
Gelet op artikel 3 van de Plantenziektenwet ;
Overwegende, dat het wenselijk is gebleken regelen te stellen, strekkende tot wering
en bestrijding van de San Josépschildluis;
De Raad van State gehoord (advies van 10 ju/i 1951, No. 50);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 20 Juli 1951. Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken,IL .• No. 4957/84:
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
1. In dit besluit wordt verstaan onder "directeur": de directeur van de Planten..
ziektenkundige Dienst.
2. Voorts wordt in dit besluit verstaan onder .. San Josépschildluis": het. insect. ge..
naamd Aspidiotus of Quadraspicliotus perniciosus Comst.
3. Voor de toepassing van dit besluit worden onder "plapten" begrepen delen van
planten. echter met uitzondering van vruchten en zaden alsmede van afgesneden bloc..
men, voor zover deze niet kunnen dienen als voortplantingsmateriaal.
Artikel 2

1. Het is verboden ingevoerde houtachtige levende planten op te planten zonder
voorafgaande kennisgeving aan de Plantenziektenkundige Dienst en anders dan op een
afstand van tenminste twee meter van de overige op het bedrijf staande planten.
2. Het is verboden de in het eerste lid bedoelde planten binnen een termijn van
2 jaren na het opplanten zonder toestemming van de Plantenziektenkundige Dienst te
verplanten of te vervoeren.

Artikel 3
1. Indien de aanweZigheid van de San José~schildluis wordt vastgesteld of vennoed
op planten of vruchten, kan dool' of vanwege de directeur aan de eigenaar van de
planten of vruchten of aan de gebrUiker van het perceel, waarop de planten of de
vruchten zich bevinden, bevel worden gegeven, deze planten of vruchten binnen een
te stellen termijn te vernietigen of wel deze of het perceel op zodanige wijze te be...
handelen, als door of vanwege de directeur wordt voorgeschreven.
2. Een bevel als bedoeld in het eerste lid wordt bij aangetekend schrijven ter ken.
nis gebracht van de betrokkene.
Artikel 4:
Dit besluit kan worden aangehaald als "San José~.schildluisbesluit" en treedt in wer..
king met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad. waarin
het is geplaatst.
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Onze Minister van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uit~
voering van dit besluit. hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Het Loo. 27 juli 1951.
jULIANA.
De Minister van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening,
MANSHOLT.
Uitgegeven de vier en twintigste Augustus 1951.
De Minister van Justitie a.i.,
j. H. VAN MAARSEVEEN.
SAN jOSE'.-SCH1LDLUlSBESCHIKKING
30 Juli 1951 I Afdeling Wetgeving en Juridische ZakenfL,
No. 4963/83 St. Cri. 1.8.1951 nr. 147
De Minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening;
Gelet op artikel 2 van de PJantenziektenwet;
Besluit:

Artikel 1
J. In deze beschikking wordt verstaan onder:
directeur: de directeur van de Plantenziektenkundige Dienst;
San José-schildluis: het insect, genaamd Aspidiotus of Quadraspidiotus pemiciosus
Comst.
• 2. Voor de toepassing van deze beschikking worden onder boom~kwekerijgewassen
begrepen delen van deze gewassen, met uitzondering van:
a. vruchten;
b. zaden;
c. afgesneden bloemen, die niet kunnen dienen als voortkwekingsmateriaal.
Artikel 2
In de periode van 1 October tot 1 April is de invoer van houtachtige levende boom~
kwekerijgewassen slechts toegestaan onder de navolgende voorwaarden:
a. Elke zending moet zijn vergezeld van een verklaring in tweevoud, afgegeven door
de in het land van herkomst daartoe bevoegde instantie. dat die zending is onderzocht
en door de inspecterende ambtenaar naar beste weten is vrij bevonden van de San
José~schildluis.

b. Planten van de geslachten Acer, Crataegus. Cydonia. Malus. Prunus. Pyrus. Ribes •
. Sorbus en Ulmus moeten. voor zover door de directeur niet anders wordt bepaald, na
aankomst in Nederland door of vanwege de Plantenziektenkundige Dienst aan een
blauwzuurgasbehandeling worden onderworpen op een door de directeur aan te geven
wijze.
c. De vrijmaking uit het douaneverband moet geschieden te Utrecht of op een andere
plaats. waar de directeur voldoende waarborgen tegen invoer van de San José~schlld~
luis aanwezig acht.

Artikel 3
1. In de periode van 1 AprIl tot 1 October is de in# en doorvoer van houtachtige
levende boomkwekerijgewassen, andere dan coniferen. verboden.
2. In de periode van 1 April tot 1 October is de invoer van coniferen slechts toegestaan onder de in artikel 2 gestelde voorwaarden.

Atikel 4
De uitvoer van houtachtige levende boomkwekerijgewassen, afkomstig uit het buitenland. welke niet ten minste twee seizoenen in Nederland zijn opgeplant geweest. is ver~
boden.
'

Artikel 5
De directeur kan van de verboden. gesteld in artikel 3. eerste lid. en in artikel 4.
al dan niet onder voorwaarden, onthdfing verlenen.
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Artikel 6
De ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen houden een van de beide exem·
plaTen van de in artikel 2 bedoelde verklaring in en zenden dit exemplaar onverwijld
naar de directeur.

Artikel 7
1. Deze beschikking kan worden aangehaald als: San José.schildluisbeschikking.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag. volgende op die harer bekendmaking
in de Nederlandse Staatscourant.
's·Gravenhage. 30 Juli 1951.

De Minister voornoemd.
Mansholt ..

OPENING EN SLUITING VAN DE JACHT
Krachtens een beschikking van de Minister van Landbouw. Visserij en Voedsel·
voorziening, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant No. 125 van 2 Juli 1951
is de jacht op de volgende wildsoorten geopend gedurende de daarachter vennelde
tijdvakken:
.
Grof wild: Reebokken: van 23 Juli tot en met 11 Augustus 1951; Reegeiten: van

2 Januari tot en met 5 Januari 1952; Op het eiland Ameland wordt de jacht op reewild
niet geopend.
Klein wild: Patrijzen: van.l September tot en met 31 December 1951; Fazanten·
hanen: van 1 October 1951 tot en met 31 Januari 1952; Fazantenhennen: van 1 Oc~
tober tot en met 31 December 1951 ;
In de Wieringermeerpolder wordt de jacht op fazantenhanen en ~hennen een maand
vroeger geopend, dus met ingang van 1 September 1951.
Houtsnippen: van 16 October 1951 tot en met 31 Januari 1952; Hazen: van IOc·
tober tot en met 31 December 1951 : Korhanen: van 1 December tot en met 31 De~
cember 1951;
Waterwild: Alle soorten ganzen, behalve brandganzen, rotganzen en Canada.
ganzen: van 1 September 1951 tot en met 15 Februari 1952;
Gedurende hetzelfde tijdvak mag dit waterwild geyangen worden door middel van
netten. waarvan het gebruik is geoorloofd;
Wijde eenden (anas boschas. anas platyrhyncha platyrhyncha) en slobeenden: van
24 Juli 1951 tot en met 15 Januari 1952 (van 21 Juli tot en met 6 Augustus 1951 is
deze jacht slechts geopend van een half uur vóór zonsopgang tot 8 uur en van 16 uur
tot een half uur na zonsondergang):
'
Slobeenden: van 16 Januari tot en met 31 Januari 1952; Ane overige soorten ·een·
den. behalve eidereenden. bergeenden en krooneenden: van 7 Augustus tot en met
31 Januari 1952; Gedurende dezelfde tijdvakken en met dezelfde beperking van 24 Juli
tot en met 6 Augustus 1951 voor wilde eenden en slobeenden mag dit waterwild ge~
vangen worden door middel van eendenkooien;
Watersnippen: van 7 Augustus' 1951 tot en met 15 Januari 1952; Goudplevieren;
van 16 October tot en met 15 December 1951. Gedurende hetzelfde tijdvak mogen
goudpleVieren gevangen worden door middel van netten, waarvan het gebrUik is ge~
oorloofd. echter alleen in de provincies Groningen. Friesland, Drente en Noordholland.
In die provincies. waar de zeehonden tot het wild zijn gerekend. is de jacht daarop
geopend va~ 1 September 1951 tot en met 30 April 1952.
In de geme:enten Westdorpe. Hulst. Hontenisse. Graauw en Langendam. Vogel~
waarde. Oostburg, Axel. St. Jansteen en Zaamslag is de jacht op otte.s geopend van
1 October 1951 tot en met 31 Januari 1952.
In geheel Nederland wordt de jacht niet geopend op eenden. van welke soort ook.
die wegens hun onvolledige bevedering niet in staat zijn tot vliegen. edelherten. dam·
herten. reewild. geboren in 1951 (waarvan dus de derde kies in de onderkaak 3~delig
is), dassen. steenmarters. boommarters. korhennen. zwanen. brandganzen, rotganzen.
Canadaganzen. eidereenden. bergeenden. krooneenden. duikers, kemphanen. wulpen.
scholeksters. grutto's. tureluurs, meerkoeten en waterhoentjes.
(Persbericht afd. Voorlichting van het Ministerie van L .• V. en V.)
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"EELERBERG" EN "SCHUILENBURG" STAATSBEZIT
Dank zjj de medewerking van Professor Dr F. A. Vening Meinesz is de Staat cr in
geslaagd in het bezit te komen van een gedeelte van de landgoederen .. Eelerberg" en
"Schuilenburg", groot ongeveer 264 ha en gelegen onder Hellendoorn. Met deze aan..
koop van bezittingen van de familie Vening Meinesz zijn de Staatsdomeinen uitge ..
breid met een uitgestrekt, aan natuurschoon rijk recreatieterrein.
Het landgoed .. Eelerberg" is één van de fraaiste landgoederen van Overijssel. Het
door de Staat verworven gedeelte ligt grotendeels op de Noordelijke Uitlopers van de
Hellendoornseberg en dus nabij de bestaande Staatsboswachterij "Haarle". die op de
aangrenzende Haarlerberg ligt.
Het gehele bezit is 100 jaar geleden ontstaan door bebossing v~n heidegronden.
Uit die tijd dateren nog de oudste grovedennenbossen welke thans nog op de Weste~
lijke helling van de heuvelrug aanwezig zijn. Deze 100~jarige dennenbossen zijn rijkelijk
gemengd met douglas. fijnspar, beuk en tamme kastanje. Met de onderplanting van
douglas werd reeds iO jaar geleden op kleine schaal een begin gemaakt. Op verschil~
lende plaatsen is de thans 25~jarige douglas boven het vroegere scherm van de SOP
jarige grovedennen uitgegroeid, waardoor zeer fraaie bosbeelden zijn ontstaan. Op en~
kele kapvlakten zijn gedurende de laatste 10 jaren gemengde bossen van douglas en
lariks aangelegd. Aan de randen van de bossen en langs de wegen komen nog fraaie
oude inlandse eiken voor.
.
Het terrein rondom de eigenlijke "Eelerberg" is sterk geaCCidenteerd en biedt op
verschillende punten prachtige vergezichten. Het hoogste punt van het nieuwe Staats~
bezit is bijna iO meter boven N.A.P. Hier bevindt zich een houten uitzichttoren ter
hoogte van 20 meter. De bossen van de Eelerberg zijn voorts van grote betekenis
voor het Volkssanatorium in HeJlendoom. Het Sanatorium bezit slechts een kleine
oppervlakte bos. De terreinen van het Sanatorium grenzen onmiddellijk aan de bossen
van de Eelerberg.
(Persbericht afd. Voorlichting van het Ministerie van L., V. en V.)

STUDIEREIS OP HET GEBIED VAN DE BOOMZIEKTEN
De bestudering van verschillende boomziekten en bestrijdingsmogelijkheden is het
doel van een op 20 Juli 1951 door Mej. Dr J. E. Went. te Baarn. voor het Instituut
voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur, naar de Verenigde Staten van
Amerika aangevangen studiereis. Deze studiereis. welke een tiental weken in beslag zal
nemen. werd onder auspiciën van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselp
voorziening georganiseerd binnen het kader van het Technische Hulpprogramma van
de E.e.A.• die de benodigde dollargelden verschaft.
Voor de bescherming van het houtbestand is het van belang, rekening te houden met
de mogelijkheid vaQ invoer van in ons land nog niet optredende boomziekten. Zo
komt sedert korte tijd onder de Amerikaanse eiken een schimmelaantasting voor, te
vergelijken met de hier te lande bekende iepenziekte, die door het afsterven van de
bomen een enorme schade aanricht. Het is na onderzoek in de Verenigde Staten reeds
gebleken, dat onze inlandse eik ook door deze zie-kte kan worden aangetast.
Buiten deze aantasting van eiken. heerst een ziekte onder: iepen in de Verenigde
Staten. die een nog ernstiger afsterving veroorzaakt dan de bekende iepenziekte. Deze
ziekte wordt niet door een schimmel doch door een virus veroorzaakt. Andere virus-ziekten treden in hosp en laanbomen, bijvoorbeeld bIJ berk en acacia. in de Verenigde
Staten op. Het onderzoek over deze ziekten is daar reeds enige tijd aan de gang, ter~
wijl in ons land virusziekten van bos~ of laanbomen nog niet zijn bestudeerd. De
studiereis beoogt dan ook speciale aandacht aan de methoden van dit onderzoek te be...
steden.
".
(Persbericht afd. Voor1ichting van het Ministerie van L., V. en V.)

DISPENSATIEREGELING BIJSLAG LONEN.
De bekendmaking, opgenomen in de Nederlandse Staatscourant van 15 Juni 1951.
nr 114. moet worden gelezen als volgt (Ned. Stcrt 18 Juni 1951 nr 115) :
In aanslUiting op de bekendmaking van 19 April 1951 (Ned. St. Crt 79) maakt het

--,
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College van Rijksbemiddelaars bekend, dat de verzoeken tot dIspensatie van de be~
schikking ..Bijslag op lonen en salarissen" van 22 Maart 1951 (Ned. Stcrt 59) VOor de
Boom~wekerijen buiten Boskoop en de Tuinbouw door het College zijn afgewezen.
's-Gravenhage. 12 Juni 1951.
Het College van Rijksbemiddelaars.
De Directeur~Secretaris,

R.
Zie Ned. Boschbouw Tijdschrift Juni. 1951. blz. 180.

J. ERDBRINK.

LANDBOUWSCHAP
Bij de Sociaal-Economische Raad is thans ingediend een Ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur tot instelling van een Bedrijfschap voor de Landbouw.
De indiening heeft plaats gehad door de Stichting voor de Landbouw. namens de
zes centrale organisaties van ondernemers en werknemers in het agrarisch be,drijfsleven,
zoals deze sinds 1945 in deze Stichting samenwerken Deze organisaties zijn het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité. de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. de Algemene Neder...
landse Landarbeidersbond. de Nederlandse R.K. Landarheidersbond "St. Deusdedit"
en de Nederlandse Christelijke Landarheidersbond. .
Het ontwerp. dat vérgezeld gaat van een uitvoerige toelichting, zal dezer dagen
worden gepubliceerd.
Uit deze mededeling volgt, dat de zes organisaties zich bij hun voorbereidende werk...
zaamheden hebben aangesloten bij de door de Wet op de Bedrijfsorganisatie voor
bedrijf... en hoofçihedrijfschappen vooropgestelde mogelijkheid, om de instelling te doen
plaats hebben bij Algemene Maatregel van Bestuur. in overeenstemming met de SociaalEconomische Raad en de representatieve organisaties.
Aan genoemde Raad is dan ook verzocht. over die instelling .en de daarbij te treffen
voorzieningen. zoals in het ontwerp neergelegd. gunstig te adviseren aan de daarbij
betrokken ministers, welke laatsten van een en ander op de hoogte zijn gesteld.
Het ontwerp voorziet in de instelling van landelijke organen voor de onderscheidene
agrarische bedrijfstakken, Hoofdafdelingen en Afdelingen genaamd en i!l die van Pro~
vinciale en Regionale organen. Gewestelijke Landbouwschappen geheten. organisatievormen, die geheel aansluiten bij de in de Stichting voor de 'Landbouw gegroeide samen~
werking.
Met de indiening van dit ontwerp is de Landbouw de eerste bedrijfstak, die haar
gedachten over de verwezenlijking van de Wet op de BedrIjfsorganisatie in de vorm
van een concreet voorstel heeft neergelegd. De zes organisaties, wie het na langdurige besprekingen is gejukt, over de inhoud daarvan overeenstemming te verkrijgen,
vertrouwen, dat de totstandkoming van dit publiekrechte1ijk bedrijfsorgaan, waarvoor
zij de naam "Landbouwschap" voorstellen. thans op korte termijn kan worden ver...
wezenlijkt.

HOOFDAFDELING BOSBOUW.
De Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw heeft op 25 Juni
1951 haar 30ste vergadering gehouden.
Aan een excursie naar de Waldarbeitschule te München L'd Harz, waar eind Juli
een tiental dagen een cursus is gegeven over arbeidsleer. heeft namens de Hoofdafdeling Bosbouw deelgenomen de heer J. M. Baron van Tuyll van Serooskerken. te
Geldrop.
De heer H. W. Stoelhorst te Schoorl is op zijn verzoek ontslagen als adviserend
Hd van de Hoofdafdeling Bosbouw.
Met genoegen vernam de Hoofdäfdeling Bosbouw, dat Ir J~ W. Hudig. President...
Directeur van de NederIandsche Heidemaatschappij. zijn werkzaamheden na langdurige ziekte weer heeft hervat en in het vervolg weer als adviserend lid van de
Hoofdafdeling Bosbouw zaloptreden.
De Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren had aan de Hoofdafdeling Bosbouw medegedeeld, dat zij noodgedwongen om economische redenen dispensatie had
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aangevraagd van de 5% loonbijslag van 19 Maart 1951. hoewel de vereniging op het
standpunt stond, dat doorvoering van deze loonbijslag in de bosbouw, soc:laal gezien.
verantwoord is. Het College van Rijksbemiddelaars heeft afwijzend beschikt op de
dispensatie~aanvrage

van de Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren.

Een discussie werd gewijd aan de verplichting tot herbebossing en aan de vraag of
het billijk is, dat deze verplichting blijft gehandhaafd zonder dat daar iets van Tege·
ringszijde tegenover staat Deze aangelegenheid zal verder worden bestudeerd.
Voorts werd een bespreking gewijd aan het contact, dat had plaats gevonden met de
Directeur van de Cultuurtechnische Dienst en de Directeur van het Staatsbosbeheer.
om eventueel de herbebossing te doen uitvoeren als boerenwerk. Voor boerenwerken
wordt n.l. door de Cultuurtechnische plenst subsidie verleend. Ook deze aangelegen~
heid zal nader worden bezien.
In verband met het feit, dat de heer J. M. Baron van TuyU van Serooskerken we~
gens particuliere redenen zich niet beschikbaar kan stellen voor deelname aan het
O.E.E.C .•proJect no. 73 "Forest Fire Fighting" bevestigde de Hoofdafdeling Bos·
bouw haar reeds eerder ingenomen standpunt, om thans de secretaris, Mr S. ). Hal·
bertsma, af te vaardigen als deelnemer aan deze studiereis.
"
De vergadering nam er kennis van. dat de eventuele studiereis naar de U.S.A.• in
het kader van de Technical Assistance. van de groep "Bosbouwkundig onderzoek.
Arbeids-efficiency en werktuigen~efficiency" is uitgesteld tot 1952.
De Technische Commissie Bosbouw van de Algemene Technische Commissie van
de Stichting voor de Landbouw is bijeen geweest op 10 Mei en 15 Juni 1951.
De werktuigendemonstratie te Hoog·Buurlo op 30 Mei 1951 is een groot succes
geworden.
De Hoofdafdeling Bosbouw vernam met genoegen, dat de Studiecommissie VoorHeh·
ting Bosbouw op 10 Mei 1951 haar eerste vergadering heeft gehouden. waarin Dr Ir
H. van Vloten tot voorzitter werd gekozen.
De vergadering nam er kennis van, dat het artikel 491 van de Begroting 1951 van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening genoemd bedrag ad
, f 1.000.000.- voor aankoop van gronden, die uit bosbouwkundig oogpunt en voor het
algemeen belang in stand moeten worden gehouden is teruggebracht tot f 500.000._ bij
de "Nota inzake bezuinigingsmaatregelen op de Rijksbegroting voor het dienstjaar
1951" d.d. 19 April 1951 van de Minister van Financiën aan de Staten-Generaal.
In de vergadering werd uitvoerig gesproken over het ontwerp Belemmeringenwet
Landsverdediging. De Hoofdafdeling Bosbouw had de leden van de Tweede Kamer
een nota betreffende dit onderwerp toegezonden. Tijdens de behandeling van de onder~
havige aangelegenheid zijn enige wijzigingen in het wetsontwerp aangebracht.

De Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw heeft op 16 Au.
gustus 1951 haar 31ste vergadering gehouden.
.
De door de Advies-Commissie. Uitvoerende Commissie en Sub-Commissie Voor.
lichting en' Propaganda ontworpen bosbrandweerbegrotingen voor het jaar 1951 wer·
den goedgekeurd. Eveneens werd de Rekening van de bosbrandweer over 1950 vast·
gesteld.
Met belangstelling nam de vergadering kennis van de mededelingen van de heer
J. M. Baron van Tuyll van Serooskerken - in afwachting van het definitieve rap·
port -, die namens de Stichting voor de Landbouw heeft deelgenomen aan de bos·
bouwcursus welke van 21 tot en met 30 Juli \951 heeft plaats gehad in Münchehof lid
Harz.
Uitvoerige besprekingen werden gewijd aan de kwestie van de verplichting tot her·
bebossing. Deze aangelegenheid zal nog nader worden bezien.
BosbrB.~dwcer.
Op 29 Juni 1951 hield de Uitvoerende Commissie voor de vrijwillige bosbrand·
weer in Nederland te Arnhem haar 17de vergadering. In deze vergadering werd vrij·
wel uitsluitend de bosbrandweerbegroting van de Hoofdafdeling Bosbouw voor het
jaar 1951 besproken.
Aan de opzet van de begrotingen van de diverse regionale organisaties werd een
diepgaande bespreking gewijd.
In verband met het feit. dat de regionale organisaties weliswaar hun begroting in ..
dienen aan de hand van een door de Hoofdafdeling Bosbouw ontworpen model·
begroting, doch vaak de cijfers op verschillende wijze worden gegroepeerd, besloot
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dé vèrg-iidering on1 normeri dfenaangaande op te stenen. opdat een zo eérlijk mogelijke
verdeling van de bijdragen aan de regionale organisaties kan worden verkregen.
De ontworpen concept bosbrandweer-begroting 1951 zal aan de Hoofdafdeling Bos..
bouw ter goedkeuring worden aangeboden.
Ook de concept-begroting voor de verdeling van de bijdrage van het Natuurfonds.
opgesteld door de Sub-commissie Voorlichting en Propaganda, werd .besproken en zal
eveneens worden aangeboden aan de Hoofdafdeling Bosbouw.

Studiecommissie voorlichting bosbouw.
Op 29 Juni 1951 hield de Studiecommissie Voorlichting Bosbouw te Wágeningen
haar tweede vergadering.
Uitvoerig werden besproken de rapporten (opgesteld door de Nederlandsche Heide.
maatschappij, het Staatsbosbeheer en de Landbouwhogeschool) betreffende de voor..
lichting gegeven door die organen in de Nederlandse bosbouw en voorts het rapport
betreffende de voorlichting gegeven door het Bosbouwproefstation T.N.O., het I.T.
RO.N. en het C.I.M.O opgesteld door Dr Ir H. v. Vloten.
.
Besloten wërd om ook de voorlichting na te gaan in België, Denemarken, Duits..
land, Engeland en Frankrijk.
.
Uiteindelijk zal door de Studiecommissie een rapport worden uitgebracht over de
wijze, waarop de voorlichting in de bosbouw in Nederland het beste kan worden
georganiseerd.

GRONDGEBRUIK
In haar vergadering van 17 Augustus j.1. heeft de Contactcommissie tu:ssen· de Unie
van Waterschapsbonden en de Stichting voor de Landbouw zich uitvoerig bezig ge..
houden met de kwestie van heffing van waterschappen op bosbouwgronden. De
Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw had over dit onderwerp
een nota doen samenstellen waarin de verschillende factoren welke van bela.ng zijn voor
de beoordeling van deze zaak, beknopt geanalyseerd werden; met name werd hierin
de invloed van het bos met betrekkIng tot de waterhuishouding uiteengezet. gewezen
op de billijkheid van een goede classificatie van de bosgronden alsmede op de geringe
draagkracht van de bossen. Daarenboven is de eigenaar van bosgronden niet vrij in de
meest economische exploitatie hierin op grond. van wettelijke bepalingen betreffende de
bodemproductie.
De Commissie besloot een en ander nader uit te werken in richtlijnen.
De Commissie besloot voorts zich te richten tot de Minister van Verkeer en Water..
staat betreffende de straatbelasting. De Commissie heeft n.l. de indruk. dat herziening
van de wettelijke regeling. waarmede de Commissie~Oud belast is. te zeer op de lange
baan wordt geschoven.
.
..
Tenslotte heeft de Commissie uitvoer:lg beraadslaagd over een voorontwerp van wet,
hetv..'elk aan de Unie om advies was voorgelegd,

STUDIEREIS BOSBRANDWEER
In samenwerking tussen de F.A.O. (Voedsel .. en Landbouworganisatie der Verenigde
Naties) en de O.E.E.C. (Organisatie voor de Europese Economische Samenwerking)
is een .studiereis georganiseerd op het gebied van de organisatie en de techniek van de
strijd tegen de bosbranden in de Verenigde Staten van Noord~Amerika. Aan deze reis
nemen een aantal deskundigen uit de O.E.E.C. landen deel. benevens uit landen' buiten
Europa. Nederland wordt vertegenwoordigd door de heren Mr S. J. Halbertsma. se-cretaris van de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor .de Landbouw. J. H. A.
v. Heek, penningmeester van de Bosbrandweervereniging Aqhterhoek en Liemers en Ir
W. L. Jansen, houtwster bij het Staatsbosbeheer. Deze deelnemers zijn Zaterdag
25 Augustus vertrokken.

