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van de houtvesterij Nijmegen tijdelijk gedetach.eerd te Amersfoort bij
de afdeling Zaden en Plantsoenen.
Ir W. L. Jan sen, adjunct-houtvester bij het Staatsbosbeheer, werd
van de afdeling Bosinrichting overgeplaatst naar de Algemene Dienst
op het hoofdkantoor te Utrecht.
. ,
Ir A, F. t·en Bruggencate te Apeldoorn, Ir J. G. Weideman te Helmond en Ir J, L. F. 0 ver b eek te Geldermalsen' werden
benoemd tot adjunct-houtvester bij het Staatsbosbeheer.

Mededelingen inzake het boswezen,
de houtvoorzieniJ;lg en de jacht,'
Prijsregeling Kerstbomen.
Het Directoraa.t~Generaal van de Prijzen heeft besloten de bestaande prijsregeling
voor kerstbomen voor dit seizoen te handhaven. De beschikking waarbij de prijzen zijn
.
~
geregeld, luidt als volgt:
De Minister van Landbouw. yiSSerij en Voedselvoorziening heeft bij beschikking
van 26 October 1946 no. 55448. Directie voor de Voedselvoorziening. het volgende
bepaald:
Artikel I.
Deze beschikking verstaat onder "erkend groothandelaar": iedere natuurlijke of
rechtspersoon, die als zodanig is ingeschreven bij ,de Ondervakgroep Binnenlandse
Groothandel In boomkwekerij-artikelen en/of bij de Vakgroep Groothandel in bloe...
rnisterij-artikelen.
Artikel 2.
. •
L De prijzen. waarvoor kerstbomen ten hoogste mogen worden te koop aangeboden
~ of verkocht. bedragen bij verkoop aan groothandelaren. kleinhandelaren en "ge...
bruikers. voor de hieronder vermelde lengten:
8.

.

,
tot "49 cm

50- 69
70- 99
100-124
125-149
150-174

cm
cm
cm
cm
cm
175-1~9 cm
200_249 cm
250-300 cm

.I ,

I

,

Aan erkend groothandelaar. Aan kleinhandelaar franco
af boomkwekerij of bos. aan vervoermiddel. in kwe- Aan gebruiker
per stuk
per stuk
kerij of bos, per stuk

10,15
0,25
0,40
0.60
0,90
\,15
1,25
1.50
1,75

, -10,25

10,75

0.35
0.60
0.90
L25
1.50
1,75
2,25
2,50

J.-

I
I

1,50
2._
2,50
3._
3,50
4,25
5.-

."

.

2. Bij toepassing van lid 1 dienen de kerstbomen bij verkoop aan erkende grbothandelaren en aan kleirihandelaren te worden gemeten Van de onderste vertakking'
tot aan de kop. bij verkoop aan gebruikers van 5 cm beneden de onderste vertakking
tot aan de kop.
3. De prijzen bij verkoop aan 'gebruikers gelden inclusief stc~nmiddel en vergo~djng
voor het aanbrengen van een steunmïddel.
BIJ verkoop van bomen zonder steunmiddel dienen deze prijzen met ten minste.
f 0,35 te worden verminderd.

'."

,
"

,
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Artikel 3.
Bij verkoop van kerstbomen, langer dan 300 cm, als~ede bij verkoop tegen andere •
voorwaarden. dan de in artikel 2 vennelde. mogen ten hoogste prijzen in rekening
worden gebracht. welke tot de in artikel 2 vermelde in ecn redelijke verhouding staan.
Artikel 4.
De Directeur·Gcncraal van de Prijzen kan in bijzondere gevallen -afwijkingen' van
het in deze beschikking bepaalde vaststellen en deze schriftelijk ter kennis van de
betrokkenen brengen.

Artikel 5..
De Prijzenbeschikking Kerstbomen en KEVStgroen 1945 (NE!d. Staatscöurant van
28 November 1945. 'no. 121) treedt hiermede buiten /verking.
Artikel 6.
Deze beschikking kan worden aangehaald als; Prijzenbeschikking Kerstbomen 1946
en treedt in werking met ingang van de achte dag na die der afkondiging in de
Nederlandse Staatscourant.
b. Nationale Commissie PopulierenteeIt. '
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft bij beschikking van
29 October 1948, No 842/101. afdeling B. Directie van de: Landbouw.
gezien de wenselijkheid. dat met betrekking tot de populierenteelt meer internationaal
overleg wordt gepleegd in het bijhouden, ten aanzien van de: cultuur. nomencla~
tuur enz. ; ,
gelet op de in verband daarmede reeds ingestelde Commission permanente internationale:
du peuplier;
gelet op het in die Commissie naar voren gebrachte denkbeeld tot instelling in ieder
deelnemend land van een Nationale Populieren Commissie ;
ingesteld. een Nationale Commissie PopulierenteeJt en in die Commissie benoemd tot:

a. lid. tevens voorzitter: DI" J. A. van Steijn. Directeur van het Staatsbosbeheer te
Utrecht;
b. leden:
1. C. F. D. Beuker. Directeur N,V, van Gelder en Zonen te, Heelsum. Bloemen~
laan no. 2 ;
2. Ir J, L. Bienfait, Directeur Afdeling Hout van het Centraal Instituut voor
MateriaaJ Onderzoek te Delft;
3, Ir F. W. Burger. Houtvester bij het. Staatsbosbeheer. Museumlaan 2. Utrecht;
4. A. C. van Dam te Bunnik; .
5. Jac. Geraedts Houtbedrijf N.V. 'te Swalmen;
6. Prof. DI" G. Houtzagers. Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool. van Heem~ •
stralaan Bi te A-mhem;
.
7. J, W. ten Have te Enter;
8, Ir J. W. Hudig. President~Directeur der Nederlandse Heidemaatschappij te
Arnhem;
,
9. J. C. C. Prins. Directeur N.V. Verenigde Lucifersfabrieken te Eindhoven;
10. E. Teerink. ambtenaar bij de Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem;
IJ. Or H. van Vloten. ,Directeur van het Bosbouwproefstation T. N. O. te Wa~
genlngen;
12. C. van 't Westeinde. boomkweker te 's Heer Arendskerke ;

,

c. secretaris: Ir. F. W. Burger. v-oornoemd.

I

