Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging .
H.M. Koningin JULIANA heeft het behaagd, het verzoek Béschermvrouwe te worden van de N ederlandsche Boschbouw Vereeniging in
te willigen.
LEDEN.
Ons lid B. J. WINKELMAN is overleden.
NAJAARSBIJEENKOMST.
De najaarsbijeenkomst zal op Vrijdag 14 en Zaterdag 15 October
worden gehouden te Amsterdam. Het programma bevat onder meer een
bezoek aan het Amsterdamse Bos, aan een houtverwerkencle industrie en

aan de duinbebossingen van de P.W.N. in het duingebied tussen Bergen
en Wijk aan Zee. De agenda zal per convocatie worden bekend gemaakt.
De Secretaris der Nederlandsche
Boschbouw Vcreeniging,
MEMELINK.

PERSONALIA.
Ter gelegenheid van het SO-jarig jubileum van het Staatsbosbeheer op
Augustus 1949 werd ons lid J. J. M. JAN SEN, houtvester te Assen,
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau, terwijl aan een boswachter, een adjunct-commies en een voorwerker medailles in deze orde

werden toegekend.
Met ingang van 15 Augustus 1949 is afgetreden als houtvester bij het
Staatsbosbeheer, P. M. TUTEIN NOLTHENlUS te Breda.
Op 30 Juni 1949 is de door het Staatsbosbeheer met de oud-houtvester
van het Staatsbosbeheer P. BaaDT gesloten arbeidsovereenkomst geëindigd. De heer BaaDT trad verleden jaar op I Juli af als houtvester.
Als adjunct-houtvester bij het Staatsbosbeheer is per I Augustus 1949
wederom benoemd Ir A. J. LANZ-' De heer LANZ is geplaatst bij de afdeling Bosinrichting.
Op Zaterdag, I October a.s., hoopt de heer H. STAF te Ede afscheid
te nemen als boswachter van Graaf BENTINCK EN WALDECK LIMPURG,
voor het landgoed .. Kernheim".
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ADRESVERANDERINGEN.
Or D. BURGER HZN te Wassenaar is van de Kerkdam verhuisd naar
Santhorstlaan 64,
R. C. HUDIG van Haaksbergen naar Hengelo, Rembrandtstraat I,
W. L. LECLERCQ van Haarlem naar Amsterdam, Herengracht 6011,
P. M. TUTEIN NOLTHENIUS van Breda naar Apeldoorn, "Het Woudhuis", Zutphensestraatweg 3,
Ir M. SCHREVEL te Utrecht van de Maliesingel naar Burgemeester
Reigerstraat 56bis,
Ir D. SIKKEL van Zwolle naar Rijssen, Enterstraat 96.

Mededelingen inzake het boswezen,
de houtvoorziening en de jacht.
ONTHEFFINGEN VAN HET KAPVERBOD
Voor het bosbedrijfsjaar 1949/1950 is wederom ('en

al~emene

ontheffing van het kapJ

verbod verleend, waarvan de tekst hieronder volgt:
De Directeur van het Staatsbosbeheer.
ProductiecommissBris Lloor de bosbouw en de houtteelt:
Ge!et op het bepaalde in artikel 3 van de Organisatiebeschikking Bodemproductie.
Verleent - onverminderd eventuele andere wetteltJke bepalingen - ingevolge artikel
4. 2e lid, van de Bodemproductiebeschikking 1948 Bosbouw en Houtteelt een algemene
ontheffing van het kapverbod voor wat betreft:
Ie velling en rooiing van .vruchtbomen met uilr.:ondering van okker~(wal) notcbomen;
2e. velling en rooiing van knotwilgen. knotpopulieren en knotessen ;
3e. het kappen van het opperhout van knotwilgen. knotpopulieren en knotessen ;
4e. velling (niet rooiing) van grienden;
Se. normale dunning van opstanden van naaldhout met een middendoorsnede van ten
hoogste 12 cm. gemeten met schors;
6e. normale dunning van opstanden van loofhout met een middendoorsnede van fen hoogste
12 cm. gemeten met, schors;
7e. velling en rooiing van boomen in tuinen bij woningen. gelegen in bebouwde kommen, mits de te vellen of te rooien bomen, voor zover het loofhoutbomen betreft geen
grotere doorsnede bezitten dan 50 cm, gemeten met schors op 1.30 m boven de grond.
en voor zover het naaldhoutbomen betreft geen grotere doorsnede dan 18 cm met
schors op 1,J0 m boven de grond.
Bepaalt, op grond Nan artikel 7 der Bodemproductiebeschikking 1948 Bosbouw en
Houtteelt. dat binnen één jaar na de uitvoering van enige velling. bedoeld onder Ie. 2e
en 7e van deze algemene ontheffing. tot genoegen van het Staatsbosbeheer ter plaats
van de velling of elders een nieuwe beplanting met ten minste een gelijk aantal bomen
van een goede gebruikshoutsoort moet worden aangebracht, tenzij van de verplichting
ontheffing of uitstel is gevraagd en verkregen.
Deze beschikking tre2dt in werking op 1 October 1949, ter vervanging ;van de be~
schikking van 1 September 1948, B or 204300. die - ingaande 1 October 1949 - bij
dezen vvordt ingetrokken.
In vergelijking met het vorige jaar is aan de algemene ontheffing op de navolgende
punt.en uitbreiding gegeven:
1e. velling en rooiing van knotessen j
2e. het kappen van het opperhout van knotessen ;
3e. normale dunning van opstanden van naaldhout met een middendoorsnede van ten
hoogste 12 cm, gemeten met schors (dit was het vorige jaar met een middendoor'
snede van ten hoogste 6 cm, gemeten met schors);

