·.

Personalia.
Ons medelid, Dr. J. A. van St e y n. vierde op 1 Juli j.1. zijn veertigjarig ambts·
jubileum.
Het behaagde Hare Majesteit de Koningin de heer' Van S te y n te onderscheiden
door hem het Ridderkruis in de orde van de Nederlandse Le,euw toe te kennen.
\

~
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Zoals blijkt uit het verslag Van de derde algemene ledenvergadering. hetwelk wij
bij Mededeling Nr. 14 in Juni jl. aan onze leden deden toekomen. heeft op 29 Maart
j1. te Utrecht de ontworpen collectieve arbeidsovereenkomst in den bosbouw een onder·
werp van bespreking uitgemaakt op genoemde vergadering.
Na de algemene vergadering is dezerzijds een uitvoerig rapport over de ontworpen
c.a.a,. opgesteld. dat is toegezonden aan -de Hoofdafde:ing Bosbouw der Stichting voor
den Landbouwende Hoofdafdeling Sociale Zaken 'van voornoemde Stichting en dat
eveneens bij Medede!ing Nr. Haan onze leden werd toegezonden. Het algemeen gedeelte van het rapport' werd in het Juni~nummer van ,het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift afgedrukt.
Inmiddels heeft de Hoofdafdeling Bosbouw haar adVies aan de Hoofdafdeling Sociale Zaken toegezonden. Op 30 April jl. zijn de vertegenwoordigers onzer
Vereeniging wederom samengekomen met de vertegenwoordigers van de arbeidersorganisaties, onder voorzitterschap van den Heer A. W. Bie w e' n g a, 'Voorzitter
der Hoofdafdeling Sociale Zaken van de Stichting voor' den Landbouw om, nu de
onderscheidene organisaties de ontworpen c.a.o. in eigen kring hadden besproken, tot
een vergelijk te komen. Op deze vergadering zijn een aantal veranderingen aangebracht
in de ontworpen c.a.o.• mède naar aanleiding van hetgeen in onze ledenvergadering
ter sprake is gebracht. Artikel 32 betreffende het accoordloon is o.a. gewijzigd.
Over de zakelijke 'inhoufi zijn partijen het eens geworden. doch het dezerzijds gedane
voorstel om in artikel 41 te bepalen. ..Deze c.a.o. treedt in werking zodra de houtprijzen dusdanig zijn herzien. dat de lasten van deze c,a.o economisch zijn verantw90rd", werd door de wederpartij niet aanvaard. De afgevaardigden van de Nederlaridsche Vereeniging van Boscheigenaren meenden hieraan te moeten vasthouden. aan~
ge~ien dit in de algemene ledenvergadering zo .besloten was. De ontworpen C.a.o. is
" dus door partijen niet getekend.
,
"
Daarop .hebben de gezamenlijke landarbcidersbonden aan het College van Rijksbe~
middelaars een bindende regeling gevraagd. Op 10 JuH j1. zijn de afgevaardigden van
de Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren, te weten: Mr._.F. M. A. Haf f~
man s uit Helden. Ir. P. de Fr e mer y uit Zelhem en eerste,ondergetekende en de
afgevaardigden van de landarbeidersbonden door den desbetreffenden Rijksbemiddelaar

gehoord.
Thans zal afgewacht dienen te worden, welke beslissing het College van Rijksbe~
middelaars zal nemen.
Namens het Bestuur,
De Voorzitter.
Jhr. Mr. Dr. E. A. va n Be res te y n.
De Secretaris.
~
Mr. S. J. Halberts.ma.

r
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Mededelingen inzake de Bosbouw,
de Houtvoorziening en. de Jacht

.J

1. F.A.O.·missië naar Polen.
. ,
De Poolse regering heeft indertijd aan de Pood aod Agrlculture Organisation of tbe
United Nations verzocht een missie van d~skundigen voor haar land samen te stellen,
die gedurende enkele maanden de grote agrarische problemen in. het land zou komen
bestuderen.
.
Voor de bosbouw zal E. N. M u n n 5 van het bosbeheer in de Verenigde Staten
speciale aa'1clacht schenken aan de instandhoudIng van bossen als bescherming van
de landbouwgronden en als bron van de- plaatselijke voorziening in timmerhout.
De voedings· en voedselvoorzieningsproblemen zullen worden bestudeerd door onze
landgenoot Prof. Dr Ir M. J. L. Dol s, hoogleeraar in de voedingsleer aan de ge..
meentelIjke universiteit van Amsterdam. terwijl Prof. Dr Ir C. H. Ede I man is be~
last met de studie der bodemkundige vraagstukken .

....

2. Bestrijding !Jan schadelijke vogels.
#'
De nieuwe regeling. we!ke met ingang van 1 JuH 1947 is getroffen voór de bestrijding,
van schadelijke (onbeschermde) vogels, is geldig tot en met 31 December" 1948.
In dit tijdvak zijn onbeschennd:
.
~
a. Gedurende het gehele jaar de -zwarte kraai. de bonte kraai, de roek. de ekster. de
vlaamse gaai. de huismus en de schol1evaar.
b. gedurende nazomer. herfst en winter (1 AlIgustus-31 Maart) de blauwe reiger. de
sperwer, de mantelmeeuw, de zilvermeeuwen de houtduif,
"
c. gedurende zomer en herfst (15 Jun1-31 October) de spreeuw.
Deze regeling houdt in. dat bovenvermelde vogels in de aangegeven perioden mogen worden geschoten door person~n. die in hef be:;;;it zijn van een jachtacte of een
.
vogelvergunning G. of H.
Houders van een jachtacte mogen geen gebrUik maken van deze bevoegdheid tussen
zonsondergang en zonsopgang, op Zon~ en feestdagen en wanneer de grond met sneeuw
bedekt is.
.
Voorts is bepaald. dat vergunningen tot het gebruik maken'"van geweren bij het doden
der bovengenoemde vogels (vogelvergunningen G) kunnen worden verleend door de
hoofden van plaatselijke politie. •
r

3. Opening van de jacht."
" /'
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft bepaad bij be..

Ischikking van 11 Juli 1947, no. 5297, afd. IV, D. G. en L.: .
1. dat voor het gehele Rijk, bèIloudens het bepaalde sub 2 en 8:
a. de jacht op de wildsoorten, genoemd in Kolom A, zal zijn geopend geaurende het
tijdvak. achter de namen der wildsoorten vermeld in kolom B. behoudens het be.
paalde "sub. b. en c.
Kolom A.

Grolwild.
reebokken
reegeiten
Kleinwild.
patrijzen
fazantenhanen
fa:;;;antenhennen
houtsnippen
• hazen

Kolom B.

31 Juli '947 tot en met 9 AugustUs 1947..
15 Januari 1948 tot en met.31 Januari '1948.
t September 1947 tot en met 31 December 1947

,

.

'I
1
15
I

October
October
October
October

1947
1947
1917
1947

tot
tot
tot
tot

en
en
en
en

met 31
met 31
met 31
met 31

Januari 1948.
December 1947.
Januari 1948.
December 1947.

•
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Waterwild.
wilde eenden (anas bosch as.
anas platyrhyncha platyrhyn~.
1 Augustus 19-i7 tot en met 15 Januari 1948.
cha) en slobeenden
alle overige soorten eenden'
(behalve bergeenden en eider
15 Augustus 1947 tot en met" 15 Januari 1948.
eenden)
" ganzen' (behalve brandgan·
15 Augustus 1947 tot en met 31 Januari 1948.
zen en Canadaganzen)
15 Augustus 1947 tot en met 15 Januari 1948.
watersnippen
15 Augustus 1947 tot en met 15 Januari 1948.
meerkoeten
1 October 1947 tot en met 15 December 1947.
goudplevieren
p

b. het vangen van waterwild door middel van eendenkooien slechts zal zijn toegestaan
ten aanzien van de waterwildsoorten. genoemd in kolom C, gedurende het tijdvak,
achter de namen der waterwildsoorten venneld in kolom D.
"Kolom C.

Kolom D.

wilde eenden (anas boschas,
anas platyrhyncha
platyrhyncha)
alle overige soorten eenden
(behalve bergeenden en eider,
eenden)
.

Augustus 1946-15 Januari 1948.

.

15 Augustus 1947 tot en met 15 Januari 1948.

c. het vange~ van waterwild door middel van netten, waarvan het gebrUik is ,geoor..
loofd. s:echts zal zijn toegesaan, ten aanzien van de waterwildsoorten. genoemd in "
kolom E, gedurende het tijdvak, achter" de namen der waterwildsoorten venneld in
kolom F.
t

Kolom E.

Kolom F.

ganzen (behalve brandganzen
en Canadaganzen)
goudplevieren

15 Augustus 1947 tot en met 31 Januari 1948.
1 October 1947 tot en met 15 December" 1947.

2. dat de jacht op:
a. patrijzen niet wordt geopend op het eiland Texel, in de WierIngenneerpolder en
op het eiland Walcheren behoudens in de gemeenten Arnemuiden. Nieuw en St.
Joosland en behoudens in het gedeelte van de gemeente Veere gelegen ten Oosten,
van het Kanaal door Walcheren.
b. hazen niet wordt geopend in de Wieriqgermeerpolder en op het eiland Wa!cheren.
behoudens in de gemeenten Arnemuiden. Nieuw en St. Joosland en behoudens in
het gedeelte van de gemeente Veere gelegen ten Oosten _van het Kanaal door
Walcheren.
3. dat voor het gehele Rijk de jacht niet zal worden geopend ,OP :
edelherten
damherten
reekalveren (geboren in
korhanen
korhennen
zwanen
brandganzen'
Canadaganzen
eidereenden

194~)

bergeenden
Quikers •
kemphanen
wulpen
scholeksters
grutto"s
tureluurs ..
waterhoentjes.

.'

i
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