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MEDEDEEL IN GEN INZAKE HET BOSCHWEZEN.
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.
\
"
1 . Generatorblokj~sbeschikking 1942 nr. 1.
De Secretaris~Generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
heeft bij beschikking van 13 Maart 1944, nr. 54241 H.V. o.m~ bepaald, dat in de
Generatorblokjesbeschikking 1942 nr. 1, artikel 1 als volgt wordt gewijzigd: .
.~
De begripsomschrijving van generatorblokjes wordt <!ls volgt gelezen:
"houtblokjes, met een vochtgehalte van ten hoogste 20 procent, voor de
"verbranding in houtgasgeneratoren" .

1

Gepubliceerd .in de Nedeil. Staatscourant van 14 Maart 194~,
. nr. 52.
2. Jacbtwet 1923. •
.
.
Bij besl~it van 31 Maart 1944, nr. 57. \leeft de Secretaris~Generaal van het Depar. .
tement van Landbouw en Visscherij het volgende bepaald:
/

.

Artikel 1.
In afwijking in lZooverre van het bepaalde in het tweede lid van artikel 18 der
Jachtwet 1923 is voor het geheele land:
.
I} a. behoudens het bepaalde sub b, en 2, de j6cht op de .wildsoorten,-" geno~md in
.
kolom A. geopend gedurende het tijdvak achter de namen der wildsoorten ver~
meld in kolom B.

Kolom A.

" .

Kolom B.

Grof wIld:
mannelijke edelherten '. .
mannelijke damherten . . . . . . .
vrouwelijke edelherten en damherten.
alsmede kalveren. zoowet mannelijke als
vrouwelijke. . . . . . . . . . .
mannelijke moefflons . . . . . . .
vrouwelijke moefflons. alsmede lammeren,
zoowel manneUjke als vrouwelijke" 'ree':'
bokken . . . . . . . . . . . .
reegeiten, alsmede -reekalveren zoowel
mannelijke als vrouwelijke . ~ . . .
wilde zwijnen. behalve vrouwelijke wil ..
de zwijnen. die zijn vergezeld van jongen
vrouwelijke wilde zwijnen, die zijn ver. .
gezeld van jongen .'
Pelswild :
zeehonden . .
Klein wild:
fazantenhanen .
fazantenhennen
hazen
houtsnippen
korhanen

.'

korhennen
patrijzen
Waterwild:
alle soorten eenden (behalve bergeenden
en eidereenden)
gánzen . .
goudpluvieren
meerkoeten .
.'
watersnippen

I

van 1 Aug. 1944 ~rn 31 Jan. 1944:
van 1 Sept. 1944 Urn 31 Jan. 1945:
van 16 Sept. 1944 ~m 31 Joo. 1945,
. . voo 1 Aug. 1944 tlrn 31 Jan. 1945: ,
van 16 Oct. 1944 tlm 31 Jan. 1945,.
van 16 Mei 1944 firn 15 Oct. 1944,
van 16 Sept. 1944 tlm 31 Jan. 1945;
van 1 April 1944 tlrn 31 Maart 1945;
van 16 Juli 1944 tlm 15 Maart 1945.
van 1 April 1944 tlrn 31 Mei 1944 en
van 1 Aug. 1944 tlm 31 Maart 1945.
van
Oct. 1941 tlm 31 J';ri. 1945,
van Oct. 1944 tlrn 31 Dec. 1944,
voo lOet. 1944 tlrn 31 Dec. 1944,
voo I Sept. 1944 tlrn 31 Jan. 1945 én
van 1 Maart 1945 tlm 31 Maart 1945;
van 1 April 1944 tlm 15 Me! 1944 en
voo lOet. 1944 tlrn 31 Dec. 1944;
van lOet. 1944 tlrn 31 Dec. 1944;
van 1 Sept. 1944 tlrn 31 Dec. 1944.
van
voo
van
van
voo

25 Juli
25 Juli
1 Scpt.
1 April
1 Au~.

1944 tlrn 15 Joo. 1945,
1944 ·tlrn 31 Maart 1945,
1944 tlrn 15 Jan. 1945:
19H tlm 31 Maart 1945;
1944 tlrn 31 Maart 1945.
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. b. het vangen van wate~i1d d~or ,middel 'van eendenkooien slechts toegestaan ten
aanzÎen van de waterwlldsoorten.' genoemd in kolom, C. gedurende het tijdvak
. achtér de namen der waterwildsoorten vermeld in kolom D.
'.
Kolom C.
Kolom D.
alle soorten eenden (behalve 'bergeenden
'
, en eidereenden) '.
.
van 16 Sept. 1944 Urn 15 jan. 1945;
2) voor de jacht op houtsnippen van I Maart 1945 tot en met 31 Maart 1945~en op
korhanen van 1 April 1944 tot en met 15 Mei 1944 naast eene groote jachtacte
eene vergunning van den Gemachtigde voor ,Ohet hpschwezen. de houtvoorziening
en de jacht vereischt;.
.
3) het vangen van waterWild door middel van netten niet toegestaan;
4) de jacht niet geopend op boom. en steenmarters, dassen, otters, .zwanen, bergeenden',
eidereenden, duikers, kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs en ~water..
hoentjes.
.:
I

.

-.

~rtikel

2.

Dit besluit wordt afgekondigd' in de Ned'erla~dsche Staatscourant en treedt in wer·
king met ingang vqn 1 April 1944. Het besluIt van 1-4'Juli 1943, Dienst van den Ge·
machtigde voor het boschwezen. de houtvoorziening en de jacht" nr. 673 afdeeling
Jacht. betreffende de opening en sluiting van ~e Jacht, vervalt 'met.ingang van boven ..
genoemden datum.
•\
'"
Gepubliceerd in de Nederl. Staatscourant van 31 M~art 1944,· nr. 65.

PRIJZENVERORDENING BOOMKWEEKERljPRODUCTEN 1941.

.

,

,

Bet Bestuur van hef Bedrijfschap voor Sierteeltproducten maakt bekend. dat het in
zijn vergadering van' Donderdag, den 27sten Januari 19'H, in, overeenstemming met
§ 2 van de, Verordening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder..
landsche gebied. de volgende verordening heeft vastgesteld en dat deze door den Ge ..
machtigde voor de Prijzen. in overeenstemming met den Secretaris-Generaal van het
Departement van Landbouw en Vissche,rij. is gÇJCdgekeurd.

Artikel I.
r. In deze verordening wordt verstaan onder: ~'
Ie. "B.V.S.": het Bedrijfschap voor Sie.rteeltproducten;
2e. "boomkweekerijproducten": winterharde houtgewassen, welke worden geleverd in
hun geheel of als entrijzen, stekken of ocuJeeroogen, in levenden staat. al of niet·
in pot of kuip. al of niet in winterrust doch 'niet verlaat of vervroegd in koel~ of
trekruimten :
'
3e... district Bo'skoop en omgevirig",: het grondgebied der gemeenten Alphen aId Rijn,
Bodegraven, Boskoop, Gouda, Hazerswoude, Nieuwkoop, Reeuwijk, Waddinxveen
en "Zwammerdam ;
4e. "duizendprijs" : de prijs per 1000 stuks;.
5e. "honderdprijs" : de prijs per 100 stuks j
6e ... kweeker" : ,de kweeker van boornkweekerijproducten, die niet tevens "als ,groot~
handelaar door het B.V.S. is erkend;
.
?e. "groothandelaar", degene, die door het' B.V.S. ·voor de uitvoering van deze ver..
ordening is erkend als binnenlandsche groothandelaar in boomkweekerijproduden,
~
.
of als exporteur van boomkweekerijproducten.
2. Tot aan het tijdstip waarop het B.V.S. voorschriften ·zal hebben gegeven betreffende
de erkenning van groothandelaren Jn boomkweêkerijproducten, worden voor de' 'uit~
voering va'n' deze verordening in 'CIe voornoemde hoedanigheid erkend degenen, die
door de Vakgroep "Groothandel in Boomkweekerijproducten" in die hoedanigheid zijn
.,
erkend en geregistreerd.
Artikel 2. ,
De prijzen. waartegen boomkweekerijproducten met inachtneming van de bepalingen
dezer verordening ten hoogste mogen worden verkocht. zijn venneId in de prijslijst.
behoorende bij deze vérordening.
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Artikel ,3.
2\, Voor zoover het hetreft bosch .. en haagplantsoen mogen. de in de prijslijst vermelde

bedragen worden verhoogd:

. ,

.

.

a. bij verkoop tusschen ,groothandelaren onderling; in geval van levering in eens van:
1 tot en met 25.000 stuks: met 30 % :
\
meer dan 25.000 stuks:
met 20 % :
b. bij verkoop aan uiteindelijke verbruikers!
in. geval van levering in -eens van:

1 tot eit met 1000 stuks:
met 80 % ;
1001 tot en met 25.000 stuks: met 50 %;
2500 I tot en met 50.000 stuks.: met 30 % :
meer dan 50,000 stuks:
met 20 0/0'
4. Voor zoover het betreft laanboomen mogen de in de prijslijst vermelde bedragen
worden verhoogd:
\
a. bij verkoop tusschen groothandelaren onder1ing met 30 % ;
b. bij verkoop aan kleinhandelaren. aan hoveniers. aan tuinarchitecten en aan bloemisten:
1 tot en met 50 stuks: met 60 % ;
meer dan 50 stuks:
met 40 % ;
c. bij verkoop aan uiteindelijke verbruikers:
in geval van levering in eens van:
. 1 tot en· met 25 stuks: met 100 % ;
26 tot en met 50 stuks: met 75 % ;
meer dan· 50 stuks:
met 50 'Yo.

,--

\

Artikel 4.
2. Voor bosch~ en haagplantsoen. voor rozen· en vruchtboomonderlagen en vQor Jaan·
boomen geldt ten slotte. dat:
a. bij gelijktijdige levering van minder dan 1000 stuks ten hoogste in rekening mag
worden gebracht de op basis van den duizenprijs met inachtneming van het bepaalde
in artikel 3 berekende' prijs, vermeerderd met 10 % ;
.
b. bij" gelijktijdige levering van 1000 stuks of meer ten hoogsste in rekening. mag worden
gebracht de op basis van den duizendprijs met inachtneming Ivan het bepaalde in
ar:tikel 3 beiekende pdjs.
3. Indien de afnemer de producten bij de kweekerij uitzoekt of laat uitzoeken. mogen
de prijzen met ten hoogste 10 % wOiden veihoogd.
/
4. Indien een kooper meer dan één der hoedanigheden: "groothandelaar", .. klein~
handelaar", .. hovenier", "tuinarchitect" of .. bloemJst" in zich vereenlgt. geldt voor hen
als maximum koopprijs de laagste der voor elk van de door hem vervulde hoedanig~
hed'en voorgeschreven prijzen.

'-

Artikel5.
1. De in de pdjslijst verm~elde prijzen gelden voor op normalen afstand gekweekte
producten van eerste kwaliteit. voorzien van vollegrondsaardkluit. indien het product
.
in de prijslijst is omschreven als .. plant met kluit",
2. Bij verkoop van producten, waarvan de kwaJiteit in zoo geringe mate afwijkt van
eerste kwaliteit. dat zij niet onder producten van tweede kwaliteit kunnen ""'orden
gerangsthikt, moet een korting worden ve.teend van ten minste 25 % voor lage rozen
en van ten minstè 20 % voor alle andere producten.
3. Bij verkoop· van producten van tweede kwaliteit moet een korting worden verleend
. van ten minste 50 % voor lage rozen en van ten minste 40 % voor alle and,?re pro~
dueten..'
/ .
.
_
...
5. De in de artikelen 3. 4: en 5 genoemde verhoogingen en verJagingen gelden slechts
met betrekking tot leveringen. welke uitsluitend gewassen bevatten van dezelfde soortl
variëteit, prijs en vonn. een en ander beoordeeld volgens handelsgebruik.
6. Bij de in de artikelen 3. 4 en 5 bedoelde verhoogingen en ve.tagingen worden de·
in 'den handel gebruikelijke afrondingen toegepast.··
Artikel 6.
1. De in de pdjslijst vermelde. met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2
tot en met 5 berekende prijzen gelden bij toepassing van de volgende levedngs~ en
betalingsvoorwaarden:....
/".
A. voor zoover het betreft levering aan andeien dan (lan uiteindelijke veibiuikers:
2. indien ten minste één van beide paitijen is gevestigd buiten het distdct Boskoop
en omgeving: .

,

,
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L~vering: exclusief kos.ten van verpakking. verzekering en andere bijkomende kos·
ten. overigens naar plaatselijk gebruik; al of niet franco kooper;
II. Betaling: binnen 30 dagen na levering;
_.
B. voor zoover het betreft levering aan uiteindelijke verbruikers:

1.

I. Levering exclusief kosten van verpakking. verzektring en andere bijkomende kos·
. . . teIX:nletfranco';
'"
-,
..
,'
11
11. Betaling: à contant.
..
..
.
2. Bij betaling vóór de in het eerste lid genoemde vervaldata, respectievelijk vóór den
datum van afloop van den daar vermelden tennijn. mag een toeslag werde!} verleend
van Yz % voor ~lke maand of "gedeelte van een maand; waarmede de betaling 'wordt

vervroegd.
.
- '
3. Bij betaling nà de in het eerste lid genoemde' vervaldata. respectievelijk
den
datum van afloop van een daar vermeJden termijn. mag een toeslag in rekening worden ~
,gebracht van Y2 % voor elke maand of gedeelte van een maand. waarmede de beta~
Bng wordt vertraagd.
4. Bij verkoop tegen andere dan de in het eerste lid vermelde voorwaarden mogen
ten hoogste prijzen worden. In ,rekening gebracht, welke in een redelijke verhouding
staan tot de prijzen.. welke zijn vermeld in de prijslijst, respecti~velijk de met inacht~
neming van het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 5 berekende prijzen.)
, ,

na

Artikel 7.

~

Voor boomkweekerijproducten. welke niet.in de pr:ljsJijst zijn genoemd, mogen ten
hoog~te prijzen worden berekend, well!;e tot de in de prijslijst vennelde in redelijke

verhouding staan.

Artikel 8.

.

'

\

"

1. Het B.V.S. kan. met goedkeuring van den Gemachtigde voor de Prijzen. af'\j"ijkingen
van het bepaalde in deze verordening toestaan of opleggen.

2. De afwijkingen, bedoeld in lid 1. worden schriftelijk ter kennis van de betrokkenen
gebracht.

Artikel 9.
1. Deze verordening kan worden a<ingehaaId onder den titel: .. Prijzenverordening
Boomkweekerijproducten 1944" en treedt in werking op den dag na dien van haar
- afkondiging in het Voedselvoorzieningsblad. *)
.'.
.
2. Zij is tevens van toepassing op overeenkomsten. welke op den dag van haar in~

I

werking treden nog niet waren uitgevoerd.
.
Prijslijst. als bedoeld in artikel 2 van de Prijzenverordening
Boomkweekerijproducten • 19":!:":!:.
Geslachten, soorten
Maat in cm . Prijs per
Prijs per
Geslachten, soortcn
Maat in cm
èn variëteiten
100 stuks
100 stuks
• cn \'ariëtciten
Omtrek in' cm
Omtrek in tm
Laanboomen

,

op I m stamhoogte gemetcn

'Acer platanoides
8/10
Idem
10/12
12/11
,Idem
.,
Acer pseudoplatanus 8/10

Idem
fldem
Aesculus Hippo-/
,castanum
Idem
BetuIa p~~dula.
Idem
Fagus silvatica .

Idem
Fraxinus excelsior
Idem
Idem
Platanus acerifolia
Idem

Laanboomen

f 80.-'
.. 100... 120.-

.. 70.-

10/12
.. 90.12/14 " .. 110.10/12
12/11
10/12
12/11
10/12
12/14
10/12
12/11
14/16
10/12
.12/14

\ .. 100... 120.' .. 90.~
.. 120... 120...160... 100... 150.-,.. 190... 100... 120.-

,

,

Platanus acerifolia
Populus in soorten

op 1 m stamhoogte gemeten

H/16

f 160.,,90.-

Idem
Quercus robur'
Idem
Idem

12n4
11/16
10/12
12/14 /
1.4/16

Quercus rubra

10/12

" 110.-

Idem

12/14

.. 110.-

.. 120.-'
.. 120.~.. 150.,
.. 200... 1ÖO.~

Robinia pseudoa,cacia 10/1 2

Idem

12/14

.. 130.-

Salix "in soorten

10/12 '..

,,90.-

Idem

12/11

Sorbus 'aucuparia

1Of12

- .. 90.-

Idem

12/14
8/10
10/12
12/14

.. 120... 80... 100... 120.-

Tilia vulgaris

Idem
Idem

;

.. 120.-'

.

*) Gepublicee"rd in het Voedselvoorzieningsblad nr 18 van 14 Maart 1944.
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•
Bosch~

en haagpJantsoen

Prijs per

1000 stuks

5." 20." 1.75

f

Larix
Idem.
Picea
Idem.
Idem,
Picea
Idem,

leptolepis. l.járig gezaaid
2-jarig verplant
.
excelsa. l .. jarig gezaaid.',
2-jarig verplant " . . .
3-jarig verplant . . . .
sitehensis. 2.. jarig verplan~
3-jarig verplant
. . ..
.'
Pinus'~nigra austriaca. I-jarig 'gezaaid
Idem, 2-jarig verplant
Pious nigra corsicana. t .. jàri·g ~ez'aaid
Idem, 2-jarig verplant
. . . . .
Pinus silvc§tris. l .. jarig gezaaid. .
. . . . . .
Idem. 2..jarig verplant
Pseudotsuga Douglasii. l .. jarig gezaaid
Idem, 2-jarig gezaaid eQ. onverpla_nt
Idem. 2-jarig verplant
. . . . .
Idem" 3-jarig gezaaid. 2 X verplant

6.50

"
"
"
"
"
"
"

12,11.22.2,75
7,3,25
8.75
1.80
5.50
8.70
16.27.3850

f

"
"
"

Loofhout:
Alnus incana, l-jaIjg gezaaid. .
Idem. 2-jarig verplant . . . .
Alnus vulgaris (glutinosa), l-jarig gezaàid
Idem, 2-jarig verplant ~ . . . . . . . . . .
BetuIa pendula en Betuia pubescens. 1-Jarig gezaaid
. . . . . . . . . . . . .
Idem. l~larig verplant
Crataegus oxyacantha en Crataegus monogyna (inl. zaad). 2.. jarig
.
1 X verplant. gesneden< ~ . . . . . . . . .
Ligustrum ovalifolium en Ligustrum. vulgare. 60/80 verplant.

Idem, 80/100 verplant
Prunus serotina, I .. jarig gezaaid
Idem, 2~jarig verplant

"

~

. ".

~

:,-

" '1,75
16,50
.. '1,75
" 1650
1.75
1650
" 30," '10," 70.'1.75
" 1650

Ingezonden Berichten.
UITBREIDING BOSCHBEZIT,
i><

Aan het Staatsboschbehee~ is in beheer overgedragen een complex jong bosch;
groot ± 60 ha, gelegen onder de gemeente Duurswoude. Het object is toegevoegd
aan -het ambtsgebied van den houtvester te Leeuwarden onder den naam van bosch..
wachterij "Bakkeveen".
.,
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