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Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
NAJAARSBIJEENKOMST
Het bestuur heeft besloten de aanstaande najaarsvergadering met
excursie te houden op 14 en 15 October.
De Secretaris. P. H. M. TROMP.
NIEUWE LEDEN
Toegelaten tot het lidmaatschap werden: de heren K. W. Ledeboer te
Enschede. Loudonlaan 7 en Mr P. H. Suringar te Hogeveen. Van Limburg Stirumstraat 5. alsmede de dames Druyff te Eindhoven, Eve~ts te
Veendam en Suringar te Hoogeveen.

ADRESVERANDERINGEN
.. Ir M. Hoek· te Noordwijk verhuisde naar Noordwijk aan Zee, Beethovenweg 37.
PERSONALIA
:Met verwijzing' naar onze ~erichtgeving in het Februari-nummer. blad-

zijde 44, zij vermeld, dat de reorganisatie van het Staatsbosbeheer in
Drente klaarblijkelijk nog niet is geconsolideerd. De houtvester J. L. W.
Blokhuis heelt weer het gewone beheer in de houtvesterij "Emmen" opgevat. Houtvester J. L. T. Overbeek verricht het algemene houtvesterswerk in de provincies Groningen en Drente, de beheershoutvesters L. C.
Hansen en J. S. van Broekhuizen nemen het domeinbeheer, achtereenvolgens in het Westen en Oosten van de voormalige houtvesterij "Assen", waar. Nadere. consolidering dient derhalve nog steeds te worden
afgewacht.
Bij het Staatsbosbeheer werd per I Mei 1955 bij de afdeling Natuurbescherming en Landschap benoemd tot houtvester Ir P. Tideman. De
houtvester Ir M. Schrevel te Utrecht van de Afdeling Bosinrichting werd
te Assen gestationneerd ..

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
ADVIESCOMMISSIE BODEMPRODUCTIEBESCHIKKING 1949
BOSBOUW EN HOUTTEELT
Het Landbouwschap maakt in een persbericht bekend, dat reeds een
tiental jaren het Nederlandse volk in afwachting verkeert van de totstandkoming van een nieuwe Boswet. Sinds de bevrijding tot heden is
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deze materie. met dieping rijpende bepalingen, nog steeds geregeld in een,
let wel, ministeriële beschikking. Een regeringscommissie heeft een viertal
jaren - 1948-1952 gezwoegd aan de samenstelling van een derge-

lijke wet. Haar product hield echter geen rekening met de P.B.O., met
name een inmiddels een feit geworden Bosschap en is daarom een roem-

loos einde beschoren geworden. Het wordt intussen hoog tijd, dat de juridisch gebrekkige ministeriële beschikking van 21 September 1949, genaamd "Bodemproductiebeschikking 1949 Bosbouw en Houtteelt" vervangen wordt door een nieuwe Boswet. Zoals bekend bevat deze beschikking een verbod van velling zonder toestemming van het Staatsbosbeheer,

waaraan thans bepaald geen dringende behoefte meer bestaat, alsook de
ingrijpende bepaling, dat geveld bos weer door een nieuw aangeplant vervangen moet worden, in beginsel op dezelfde plaats.
Van afwijzende beslissingen van de directeur van het Staatsbosbeheer
kan men in hoger beroep gaan bij de minister van Landbouw die in hoogste
instantie beslist. Sinds enige jaren hoort de minister, alvorens te hèslissen, ecn commissie van de Stichting voor de Landbouw. In slechts enkele
gevallen meende de minister van het advies van de commissie, die intussen

enige honderden bezwaarschriften behandeld heeft, te moeten afwijken.
Deze commissie. gevolg van een initiatief van de commissie Grondge . .

bruik, heeft in de practijk bevredigend gewerkt.
In haar vergadering van 20 April 1955 heeft het bestuur van het Landbouwschap besloten aan de minister te verzoeken deze werkwijze te blijven voortzetten. Ook het Bosschap stelt hier prijs op, doch verzoekt 'een
gelijke vertegenwoordiging hiervan als de landbouw. Het bestuur van het
Landbouwschap kan hiermede instemmen. Landbouw en bosbouw zullen
ieder met twee leden in de commissie vertegenwoordigd zijn. Het voorzitterschap en secretariaat. zullen, in overeenstemming met het Bosschap.

bij het Landbouwschap berusten.
In het' "Mededelingenblad Landbouwschap", nr 2 wordt hierover bericht, dat de Commissie Grondgebruik daartoe heeft aangewezen zijn
voorzitter Or W. J. Droesen, voor zaken het Zuiden van ons land betreffende, Mr N. M. Zijp, als lid-secretaris, alsmede als plaatsvervangende
voorzitters, J. H. Lanting te Nieuwlande, VOor de behandeling van gevallen in het Noorden van ons land en B. A. A. Engeibertink te Oldenzaal
voor de provincies Gelderland en Overijssel.
Verder besluit het voren aangehalde persbericht, dat thans nog het
wachten is op een dergelijke adViescollege omtrent de toepassing van de
Natuurbeschermingsbeschikking. In overeenstemming met de organisaties
op het gebied van de natuurbescherming was ruim een jaar geleden dit

reeds aan de directeur-generaal van de Landbouw voorgelegd. Van de
zijde van het ministerie wordt hierin helaas een weinig voortvarende hou-

ding aan de dag gelegd.

