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Personalia
DIRECTEURSWISSELING BIJ HET STAATSBOSBEHEER
Ir. H. W. Schenkenberg van Mierop heeft het Staatsbosbeheer als directeur
op 1 november 1963 verlaten. Buiten het interne afscheid van genoemde
dienst, heeft het Bosschap het initiatief genomen een algemener afscheid
mogelijk te maken. Het deed dit met de aanbieding van een receptie. Ir F.
W. Malsch zeide hierover reeds een en ander in zijn beschouwingen over het
werk van ir Schenkenberg van Mierop bij het Staatsbosbeheer; in aansluiting
daarop zij hier nog het volgende vermeld uit het dankwoord van ir van
Mierop.
Zich richtende tot de minister van Landbouw en Visserij, mr. B. W.
Biesheuvel, bracht ir van Mierop allereerst dank aan H.M. de Koningin voor
de ontvangen onderscheiding en uitte zijn voldoening over het vertrouwen dat
het thans zoveel omvattende Staatsbosbeheer, ook van de zijde van de
regering ondervindt, alsmede over de groeiende belangstelling van de zijde
van de ministers van Landbouw, die voorheen minder dan thans met de
bosbouw, de groenvoorziening en de recreatie werden geconfronteerd.
Daarop richtte hij zich tot dc voorzitter van het Bosschap, jhr mr D. A.
W. van Tets van Goudriaan, nogmaals wijzende op de sterke groei van het
werk van het Staatsbosbeheer, vooral ook in de richting van de natuurbescherming, de landschapsverzorging en de recreatie, waarbij hij kon getuigen
dat het Bosschap sedert zijn instelling zeer nuttig werk voor de Nederlandse
bosbouw heeft verricht. De activiteiten van het Bosschap zijn immers veel
omvangrijker dan de bedrijfsgenoten vaak denken. Hoewel het Staatsbosbeheer aanvankelijk enigszins aarzelend stond tegenover de instelling van het
Bosschap, is, toen het belang daarvan bleek, de samenwerking tussen de beide
instellingen steeds intensiever geworden. Persoonlijk behoudt hij hiervan de
prettigste herinnering.
Bij Koninklijk Besluit is de heer ir A. Stoffels met ingang van 1 november
1963 benoemd tot directeur van het Staatsbosbeheer te Utrecht, als opvolger
van ir Schenken berg van Mierop.
Ir A. Stoffels werd op 13 juni 1913 te Amsterdam geboren. Hij studeerde
aan de Landbouwhogeschoolte Wageningen in de richting Nederlandse bosbouw. Na afloop van deze studie trad hij in het begin van het jaar 1937 in
dienst van het Staatsbosbeheer. Hij was aanvankelijk in verschillende delen
van het land belast met de inventarisatie van natuurterreinen, doch in 1938
werd hij in het beheer te werk gesteld. Als ingenieur werd hij achtereenvolgens toegevoegd aan de houtvesters te Haarlem, Breda en Nijmegen.
In 1940 werd de heer Stoffels naar het hoofdkantoor van het Staatsbosbeheer te Utrecht overgeplaatst. In 1943 verliet hij Utrecht echter weer om
te worden belast met het beheer van de houtvesterij "Haarlem". In 1945
volgde zijn benoeming tot houtvester.
Na zestien jaar in Haarlem werkzaam te zijn geweest, keerde de heer Stoffels in 1959 naar het hoofdkantoor van het Staatsbosbeheer in Utrecht terug,
doch toen in de functie van adjunct-directeur.
De heer Stoffels is vice-voorzitter van de Europese Bosbouwcommissie van
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, vice-voorzitter
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, lid van het hoofdbestuur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
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en lid van het algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B.
Van zijn hand zijn in Nederlandse en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften vele artikelen over de opmeting van bossen, de bosbedrijfseconomie
en de internationale samenwerking op bosbouwkundig gebied verschenen.
De heer Stoffels is officier in de Orde van Oranje-Nassau.

DE HOF VAN HOLLAND
Tot 14 maart 1964 kunt U thans in het Bouwcentrum te Rotterdam
(vlak bij het Centraalstation) een fraaie zeer overzichtelijke tentoonstelling bezoeken over: Recreatiegebieden in en om de Randstad.

WIE MIST TIJDSCHRIFfNUMMERS?
Er werden in de laatste jaren wel eens nieuwe leden en abonné's aangenomen, die niet meer konden worden voorzien van alle nummers van hun
jaargang van het tijdschrift. Door de hulp van hen, die ons overcomplete
nummers zonden (waarvoor we alijd dankbaar zijn!) zijn we waarschijnlijk
wel in staat de tekorten aan te vullen. Het is dan wel zaak dit binnenkort op
te geven aan de redactie-secretaris, F. W. Burger, StraussJaan 15, Bilthoven.

RICHTLIJNEN VOOR DE BEDRIJFSREGELING
VAN BOS BEZIT IN NEDERLAND
Met van ringband·(multo-)perforatie voorziene bijlagen,

waaronder:
OPBRENGSTTABELLEN
der voornaamste Nederlandse producliehoutsoorten.

*

Bestellen door overschrijving van f 6,- . op postrekening van de
"Secretaris Commissie Candidaat Houtvesters", kantoor te Wageningen, nr. 9041 61. onder vermelding van "Richtlijnen".
De opbrengsttabellen zijn. voor wie de uitgave reeds eerder aanschafte zonder
deze tabellen, ook afzonderlijk verkrijgbaar door overschrijving van f 1,50 op
vorenvermelde postrekening, onder de aanduiding "Opbrengsttabellen".
N.B. De ringband is verkrijgbaar bij uw boekhandelaar à f 2,-, uitgave Esveha
v.h. Ph. Simons cn Co N.V., Den Haag, Rijswijkseweg 512.

