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.Mededeelingen van de·
Nederlandsche\ Boschbouw Vereeniging ..

I
f

DE MINISTER ZOND ANTWOORD.
Op het algemeeIll adres van 7 Augustus' 1945 door de Nederlandsche Boschbouw
Verceniging g~richt tot den ~Hnister van Landbouw. Visscherij en Voedselvoorziening, .
betreffende de nooclen en· wenschen van den Nederlandsehen bóschbouw. is het. op
25 October verzonden hierna volgende antwoord ontvangen:
,
,
"Tenaanzien van het kostenvraagstuk stel ik mij op het standpunt. dat het noodzake..
lijk is, dat aan de boschbezitters in de kosten van herbebossching steun wordt verleend.'
Met ~ijn ambtgenoot van Financiën wordt ter zake overleg gepleegd: , , . . .
Wat de bestaande oorlogswetgeving aangaat vermoed ik. dat hiermede bedoeld .zal
zijn het Besluit Staatstoe:z;icht op de bosschen 1943. Dit besluit behoort tot de do~J:' de
Regeering voorlooplg gehandhaafde besluiten. Intusschen -ben' ik voorshands van mg:e~
ning. dat deze wetgeving herzien dient te worden. De materie is reeds in voorbereiding
bij de Commissie. welke 'het advies over de organisatie van den boschhouw zal uit·
brengen.
'
De herziening Van de ho:utprijzen is reeds in ,behandeling bij een commissie. ingesteld
door den Directeur voor de Prijzen.
Met betrekking tot de organisatie van den boschbouw kan ik U mededeelen, dat
het in de "bedoeling ligt deze organis~ltie op dezelfde wijze te reg'elen als die van den
landbouw. De Stichting voor den Landbouw hee(t eene conunissie benoemd, die de,ze
organisatie voorbereIdt: Daarin is ook de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging ver· .
.
~
tegenwoordigd. ".
De zoojuist genoemde commissie beraadt zich tevens over de boschbouwvoorlichting.
De vertegenwoordiging van den boschbouw in een wetenschappelijk bureau heeft
evenzeer mijn aandacht, Te dier ~ake kan ik medede:elen. dat het naar mijne meening
gewenscht is het boschbouwkundig onderzoek met meer kracht te,r hand te nemen dan
thans mogelijk was. In overweging is de onderbrenging van heb onderzoek bij T.N.O .."
Met het bekend maken van dit antwoord heb ik gev,.-acht c;>mdat in het De.cember~
nummer de inleidingen van de boschdagen moesten worden opgenomen en in de hoop
in het Januari.nummer reeds iets meer te kunnen mededeelen. Dit laatste is echter
slechts in zeer beperkte mate het geval. Het antwoord moet niet mede worden opgevat
als antwoord op de beide adressen over herbcbosschingskosten en' houtprijzen, dóch
slechts als voorloopig bericht, daar deze onderwerpen ook in het algeplcen adres in
. '
het kort zijn behaq.deld.
1. Hf!rbebosschingskosten. Het staat clus vast, dat steun zal worden verleend in de
kosten van, herbebossching. Hoe dit 'zal worden geregeld zal nog moeten worden afge..
wacht.
. . .
.
. .
2. He.t doet ietwat eigenaardig aan, dat een vermo~den wordt uitgesprokcn· over de
bedoeling van het bestuur met haar Uitdrukking ..oorlogswetgeving", terwijl dIt. toch,
kort en bondig is toegelicht. We weten echter uit het antwoord, dat een teruggrijpen
op de Bodemproductiewet nict in'4thet voornemen ligt, zoodat we, wachtend op de
herziening, helaas nog weI een paar jaar zitten opgescheept met het Besluit Staats ..
toezicht op de bosschen.'
.
.
3. Ook zitten" we nOg te wachten op de houtprijsherziening. De commi~sie, bedoeld
in het antwoord van den minister. schijnt wel met haar werk gereed te zijn, maar de
belanghebbenden willen wel eens vernemen' hoe de besliSSing zal zijn"
.'.
4. Over de organisatie van den landbouw wisten wij' ree'ds wat ons nu wordt mede..
gedeeld. Van, het werk van de desbetreffende ,çommissie hebben wij ,echter nog niets
. vernomen. . :.,
. ",
'tI"',~
')0""
••
."~.
_.
5. Zoo is er ook nog niets naders bekend over den voorlichtingsdienst. Tijdens onze
boschdagen ,te Doorn heeft de voorzitter' der commIssie medegedeeld, dat het logisch
was. dat deze voorlichting zou komen bij ?e bestaande orgapisaHe van het Staatsbo,sch..
T
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beHeer. Bij den landbouw gaan thans ook stemmen op om de voorlichting overheids·
taak te doen blijven.
6. De mededeelingen over' het boschbouwkundig onderzoek zijn zeer belangrijk. ZIJ
komen overeen met de ons bekende plannen van de Landbouworganisatie T.N.D. Het
is verheugend. dat wordt gestreefd naar herstel van het wegbezuinigcle Rijksbosch.
bouwproefstatton.
.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat. zooals op vrijwel elk gebied. door de algemeene
ontwrichting van ons bestel. alles nog in voorbereidend stadium is, in een stadium van
onderzoek en overleg.
,
.
.
Daarbij komt, dat de: herbebosschingen nog verscheidene onnoodige moeilijkheden in
. den weg worden gelegd. Groote schrik is er verspreid onder de particuliere boschbe·
zitters bij het bekend worden van de zeer hooge plantsoenprijzen. Hier zijn de door
de belanghebbenden gestelde maximum~prijzen ongewijzigd vastgesteld. Daarnaast
het boschbedrijf nog steeds financieel aan handen en voeten gebonden. De sló~~a:cte
van de geldsaneering van 21 December p. heeft geen ontsluiting hiervan gegeven.
Naast het opsommen van de mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van het ge~
blokkeerd tegoed. di egeen enkele vergemakkeling inhouden Voor den boschbouwer. die veel moet herbebosschen, werd zelfs nog als klap op de vuurpijl gezegd: .. Op
verde~~ deblokkeering mag ik echter geen hoop geven; behouden.s in ifldividueele ge~
vallen.
'.
.
200lang de <>rganisatie van den Landbouw (inclusief boschbouw ) nog geen feIt Is. '
zal de Nederlandsche Boschbouw Vereenlging zelf moeten pogen hieraan iets te ·doen.
daar dit geen werk is voor commissies. die slechts voorbereiden.·
De Secretaris der Ned. Boschbouw .. Vereeniging,
Ir. F. W. Burger. .

is

LEDEN.
Tot het lidmaats'chap traden met ingang van 1 -Januari 1946 toe de navolgende per~
sonen:
Ir W. G. van der Kl oot. Natuurbeschenningsdeskundige bij het Departement
van Onderwijs, Kunsten en' Wetenschappen. Duinrell la·, Wassenaar.
Ir B. D. van Sc hel ven, rentmeester van Weldam en directêur van de N.V.
Maatschappij Helenaveen. Weldam, Goor.
I
Als persoonlijk donateur werd ingeschreven:
A. M. E. 0 IV e r d ij kin k. Apeldoomschcstraat 54. Voorthuizen.
Voort het lièlmaatschap hebben bedankt Ir H. L. Be r nel 0 t Moe n s en Ir L. G.
K la u s wegens vertrek naar Indië.
I

.,

IN HET VOORJAAR NAAR DRENTHE

•

V oorloopig is door het bestuur besloten d~ .voorja~rsVîergadering te houden op
Vrijdag 24 Mei 1946 in Hotel Braams te Gieten. Donderdags wordt gereisd, zoodat
• dien Vrijdag een flinke excursie kan worden gehouden in midden Drenthe en Zaterdags~
. ochtend nog een kleinere. Nu de vervoersmogelijkheden zich zoo snel ·verbeteren. heeft
het bestuur gemeend weer eens verder buiten ,het centrum van ons land te moeten
uittrekken. In aansluiting op de boschdagen te Doorn, dié in het. teekên van de her~
bebossching stonden, is het de wensch van vele onzer leden om de uitgestrekte jonge
bebosschingen in Drenthe in oogenschouw te nemen. De leden Jan sen en Blo k h u i s
zijn reeds vol e1jlthousias'me begonnen de ontvangst aldaar voor te bereiden, zoodat aan
.
'
het slagen ,van ait bezoek niet behoeft te· worden gêtwijfeld..

KONINKLIJK WOORD ..
Op het onzerzijds, ter gelegenheid van onze najaarsvergadering verzonden telegram.
luidende als volgt: "De Nederlandsche Boschbouw Vereeniging, ·sedert de bevrijding
voor hét eerst in vergadering bijeen, geeft hiermede van haar aanhankelijkheid en
trouw blijk aan haar bescherm,v~ouwe en wenscht' haar een voorspoedige tijd toe ten
aanzien van het herstel van haar land. Ten aanzien van het bosch hoopt de vereeni~
ging al haar krachten aan het herstel te wijden." Is door den heer M. K 0 h n sta m,
particulier secretaris ~an Hare Majesteit geantwoord: "In opdracht van H.M. de Konin~
.
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gin -zeg ik U dank voor uw telegram ter gelegenheid van Uw eerste vergadering 'sedert
d~ bevrijding. De Koningin voelde zich getroffen door'
gevoelens, waaraan giJ uit~
drukking bebt gegeven '-en. wenscht U veel succes bij uw arbeid voor het herstel van
de Nederlandsche hoose.hen."

oe

I

VERTEGENWOORDIGING.
,

.

,

Op 6 December 1945 heeft ondergeteekende het bêstuur vertegenwoordigd te

Wes~

terveld bij de crematie van het stoffelijk overschot ,van mevrouw O. v a~n Vlo ten ...
Jkvr. va 'n cl e nBc r 9 h. terwijl een bescheiden bloemenhulde werd gebracht.
I"",

HERLEVING BOSCHBOUWPROÈFSTATION.
Op de Algemeene Vergadering te Doorn de~d de v~orzitter eenige voorloopige !pede..
deelingen over de plannen van de Landbouworganisatie T.N.O. om het boschbouwkundig
onderzoek in nieuwe banen te leiden. Het bestuur werd toen gemachtigd terii dezen te
doen wat goed zou zijn. "Het heeft ç;emeend àan de uitnoocliging tot deelname aan de
voorbereidingen tot opriçhting van een boschbouwproefstation gehoor te moeten ver~'
lee~en en het hee:ft daarop zijn voorzitter aangewezen om als vertegenwoordiger van
de vereeniging op te 'treden. De eerste bespreking heeft inmiddels reeds plaats gevonden.
Ter nadere toeUchting dienc, dat op 1 November 1943 werd opgericht de Landbouw..
organisatie T.N.O. en de Landbouw~Nij.verheidsorganisatie T.N.O .• als nieuwe onder...
deelen' van de groote Nederlandsche Ce~trale Organisatie voor Toegepast Natuur...1
wetenschappelijk Onder:zoek. die door de Wet van 1930 tot 'stand kwam om voor de
Regeering coördineerend en adviseerend op. te treden bij ieder toegepast onderzoek
van natuurwetenschappelijken aard. dat door haar gefinanciel'd of financieel wordt
gesteund en die tevens haar diensten beschikbaar stelt voor door anderen georganiseerd
onderzoek op hetzelfde gebied. Van belde nieuwe onderdeden werd Prof. Dr O. de
V r i e s voorzitter, voorheen Hoofddirecteur van het Rijkslandbouwproefstation en
Bodemkundig Instituut en DIrecteur van het Bedrijfslaboratorium Voor Grondonderzoek
te Grop.ingen.
.
." .
De secretaris .van de Ned. Boschbouw Vereeniging,

Ir F. W. Burger.
"

PERSONALIA.

I '

Tot Directeur~Generaal van Grondgebruik en Landbouwherstel is met ingang van
1 November 1945 benoemd lr C. Sta f. Jlresident-Directeur van de Nederladdsche
Heide Maatschappij.
.
Benoemd tot Opperhoutvester van H. M. de Koningin W. B'r a n t s m a te Vaassen~
BiJ de Landbouw.. 'en de Lándbouwnijverheidsorganisatie voor Toegepast Nat~ur..
wetenschappelijk Onderzoek. Delftsehelaan 2\), 's Gravenhage. zijn met ingang van
1 November 1945 in dienst getreden als 'Eerste Secretaris Ir J. Zeg u ers en als
adjunct~secretë!-ris W. Ri e m V is.
In verband met voorgenomen vertrek naar Indië zijn bij het Staatsboschbeheer ont..
slagen de landbouwkundige- ingenieurs Ir H. L. Ber,nelot Moens, lr J. c:
MülschJegel en Ir Chr. van de Velde ..

,

ADRESVERANDERINGEN.,
Ir H. G. K u i p ê r i te 's Gravenhage naar Weissenbruchstraat 38.
Ir H. v· a n Me den b ach de 'R 0 0 y van Apeldoörn naar Utrecht. Mgr. van, de
Weringstraat 43.
Ir J. A. H. J. G. Baron van Oldeneel tot Oldenz'eel 'van Eindhoven
naar Nijmegen (Neerbosch) • Dennnenstraat 2.

,
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. lv1EDEDEELlNGEN INZAKE HET BOSCHWEZEN, •
DE HOUTVOORZIENING EN,DE JACHT.
a. Prijzenverbrdening Boomkweekerijproducten 1945/46.
Het Bestuur van het Bedrijfschap voor SierteeJtproducten maakt bekend, dat· het
in zjjn vergadering van Donderdag, den llden October 1945, gelet op artikel 7 van
het Organisatiebesluit Voedsdvoorziening en op artikel 7 /IIan de beschikkin,g! van
den Secretaris·Generaal van het Departement viln ,Landbouw en Visscherij van den
l7den Augustus 1942, no. 22289 Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs~
tijd, Afdeeling Algemeene Zak~n (Nedet:lanqsche Staatscourant van 20 Augustus 1942,
no. 161) de volgende verordening heeft vastgesteld.
Artikel 1.
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
1°. "B.V.S.": het Bedrijfschap voor Sierteeltpröducten;
4°. !,duizendprijs"; de prijs per 1.000 stuks;
5° ... honderdprijs" ,: de prijs per 100 stuks;
'6°, "kweeker" :'de kweeker van boomkweekerijproducten, die nieb tevens als groot..
handelaar door het B.V.S. is erkend;
7°, "groot~andelaar": degene, die door·' het B.V.S. voor de uitvoering van deze
verordening is erkend als bi.çmenlandsche' ,groothandelaar in boomkweekerij ..
.producten, of als exporteur van boomkweekerijproducten.
,2. Tot aan het tijdstip, waarop het B.V.S. voorschriften \Zal hebben gegeven betref..
fende de. erkenning van groothandelaren in boomkweekE:rljproducten, worden voor de
uitvoering .van deze verordening in de voornoemde hoedanigheid erkend degenen. die
door dè Vakgroep "Groohandel 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 vermeld in de prijslijst,
behoorende bIj deze '(erordening.
Artikel 3.
. . '

.

I'

,

1. Voor zoovqr het betreft boomkweekerijproducten met uit.zondering van rozenonder.
stammen, vaIl' vruchtboomonderstammen, van bosch· en haagplantsoen. mogen de in
.
de prijslijst vermelde bedragen worden verhoogd met:
a. 3U% bij verkoop tusschen groothandelaren onderling;
b. 60.% bij verkoop aan kleinhandelaren, aan hoveniers, 'aán tuinarchitecten en aan
bloemisten ;
c. 100% bij verkoop aan uiteindelijke verbruike.rs.
' . .
2. Voor zoover het betreft bosch· en haagplantsoen mogç:n de in de prijslijst, vermelde
bedragen worden verhoogd:
.'
.
,
a. bij verkoop tusschen groothandealren onderling;, in geval van levering ineens van:
.
1 tot en met 25.000 stuks: -met 30%;'
, meer dan 25.000 stuks: met 20 0/0; ~
, b. bij verkoop aan Uiteindelijke verbruikers ': in geval van" levering in eens van:
. ' 1 tot en met 1.000 ,stuks: met .1 GO % ;
1.001 tot en met 25.000 stuks: met 50 % ;
25.001 en meer
r
,>
met 40 %.
>

Artikel 4.

i

1. Voor boomkweekerijprod~cten, met uitzondering> van rozen .. en vruchtboomonder..
stammen, geldt voorts, dat:

."
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a. bij gelijktijdige levering van 1 tim 10 stuks ma'g ten hoogste in rekening worden
gebracht de met inachtneming van het. bepaalde in de artikelen 2 en 3 berekende prijs. :
vermeerderd met 25 % ;
b. bij gelijktijdige levering van minder dan 100 stuks, ten hoogste in rekening mag
worden gebracht de ,met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 bere..
kende prijs, vermeerderd met 10 % ;
.
r;:. bij gelijktijdige levering van 100 stuks of meer, doch minder dan 1000 stuks ten
,hoogste in rekening mag worden gebracht de meb inachtneming van liet bepaalde in
.
.'
.
de artIkelen 2 en 3 berekende prijs;
d. bij gelijktijdige levering van 1000 stuks of meer ten hoogste in rekening mag worden
gebracht de met inachtneming van het bepaalde in d.;; artikelen 2 en 3 berekende prijs.
,
','
ve,rminderd met 10 0/0'
3. Indien de afnemer de producten op de b.yeekerij uitzoekt of laat uitzoeken, mogen
de prijzen met ten 'hoogste 10 '7'0 worden verhoogd.
4. Indien een: kooper meer dan één der hoedanigheden "groothandelaar:", ..kleinhande ..
· laar". "hovenier", "tuinarchitect" of "Bloemist" in zich vereenigt, geldt voor hem als
. maximum..koopprijs de laagste der voor elk van de door hem vervulde hoedanigheden
voorgeschre~en prijzen.

Artikel 5.
1. De in de prijslijst vermelde prijzen gelden voor op normalen afstand gekweekte
gewone handelswaar van ,eerste kwaliteit, ·vOorzien van vollegrondskluit, indien het·
product in de prijslijst i& omschrevep. als "plant met kluif', met dien verstande. dat
voor producten, welke onder de N.A.K.B. keuring vallen. uitsluitend de doQr' de
N,A.K.B. als ..normaal" gekenmerkte producten als eerste kwaliteit gelden.
· 2. BIJ verkoop van producten, waarvan de kwaliteit in zoo geringe mate afwijkt van
eerste kwaliteit, ~at izg niet onder producten van tweede' kwaliteit kunnen worden
gerangschikt, moet een korting worden .verleend van ten minste 25 % voor lage rozen
,
.
en van ten minste 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 andere producten,
5. De in de artikelen 3, 4 en 5 genoemde verhoogingen en verklaringen' gelden slechts
met betrekking tot leveringen, welke uitsluitend gewassen bevatten van dezelfde soort,
, variëteit, prijs en vorm, één en ander beoordeeld volgens handelsgebruik.
· 6. Bij de"in de artikelen 3. 1- en 5 bedoelde verhoogingen en verklaringen, worden de
'
in de handel gebtu~kelijke afrondingen toegepast.
t

I
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•

Artikel 7.

Voor boomkweekerijproducten, welke niet in de prijslijst zijn genoemd, mogen ten
hoogste prijzen worden berekend, welke tot de in de prijslijst vermeld~, in redelijke
verhouding staan ..
Artikel 8.
Waar in de prijslijst wordt gesproken van "in soorten en/of variëteiten", wordt be..
doeld: "in soorten en/of variëteiten naar v~~kooperskeuze".

Artikel 9.
· 1. Het B,V.S. kan met goedkeuring van den Directetir..Generaal /Van' de Prijzen. af..
wijkingen van het /bepaalde in deze verordening toestaan of opleggen.
2. De afwijkingen, bedoeld in lid 1, worden schrlftèlijk ter kennis van de betrokkenen
gebracht.

Artikel 10.

•

1. Deze verordening kan worden aangehaald onder den. titel: ;,Prijzenverordening
Boomkweekerijproducfen 1945/1946" en treedt in werking_Illet ingang van den dag na
dien van haar afkondiging in het V~dselvoorzieningsblad.
:. ,
2, Met, ingang van den dag na dien van de afkondiging van deze verordening vervalt
de Prijzenv~rordening Boomkweekerïjproclucten 1944.

/
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Bosch en HBBBPlantsoen.

•

Leeftijd

GesIachtèn, soort en/of variëteiten

Prijs per

1000 stuks

Naaldhout
l~jarige zaailing
2.. jarig verplant
l .. jarige zaailing
2..jjarlge zaailing

Larix leptolepis

..
Picea

"

exceJsa

Picea sitchensis

Pi~us nigr~ nustriac~

..

.,

Pinus nigra corsicana

, I

" silvestris
"
Pinus
"
Pseudotsuga DougIasii .

..

, Loofhout
( Alnus incana

, ..

Alnus vulgaris

.

.

)

. ...
(glutinosa)

"
"
Betuia pendula en
'..
puhescens

Fagus silvatica '.

"

~(

"

3-jarig verplant

14.":'"

2 .. Jarige zaailing
3 .. jarig verplant
I-jarige zaailing
2.. jarig verplant
l ..jarige zaailing
2-jarig verplant
t.. jarige zaailing
2-jarig verplant
I-jarige zaailing
2..jarige zaailing
2..jarig verplant
3.. jarige zaailing
2 X verplant

8.20.3,50
9.50 .
4.12,50
2.50
7,11.17,25,50
55.-

I-jarige zaailing
2..jarig verplant
l .. jarige zaailing
2..jarig verpla~t

6.20.6.20.-

I-jarige' zBfliling

6.20.-

2..jarig verplant

erdtaegis d~yacantha en
monogynn (inl. zaad)

2-jarige,

I X verplant.

gesneden
l .. jarige zaailing
2.. jarigc zaailing

.

.'

3· jarig verplant
6Q..-...l!0 verplant
80-100 verplant

Ligustrum ovalifolium en vulgare

..

Prnus serotina ,

I-jarige zaailing

2·jarig verplant

Q;;~cus ~bus en rubra

f 6,25
24,2.20
5.-

I-jarige zaailing
2-jarigc zaailing
2~jarig verplant
3~jarig verplant

40.7.50
15.35.40.65.5.17,50
7.12.16.30.-

LaanboofJIen.

Geslachten, 'soorten en/of variëteiten op
stamhoogte gemeten

Acer platanoïdes.

A~~r

pseudoplatanus

.
I

A~~culus Hi~pOCa!tan~

..
BetuIa pendula
"

..

Fagus silvatica

m

Omtrek in cm

prijs p.

100 st.

1a-:.12
12-14
10..c:,12
12-14

10-12
12-14
10-12
12-14
10-12

f 160.195.160.195.125.160.H5.195.- .
190.-'-

1

• '1

1
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Laanboomen.

Geslachten, soorten en/of variëteiten op 1 m
stamhoogte gemeten

Omtrrk in cm

100 sI.
250.~

12-11

., .
"

prijs p.

. 170.210.-.
160.195.115.- .
150.210.260.175._
225.100.125.160.150.. 190.170.210.150.190....,.
190.250.-

1~12

12-11

11

Platanus acerifolia.

1~12

.. " . . . . .
Papulus in N.A.K. ,soorten eniof var..

12-11
1~12

12-11
1~12

12-11
1~12

12-11
&--,.10

Salix alba calva .

1~12

.. " ..
Sorbus aucuparia

12-11
1~12

12-11

" intermedia
"
'Tilia
.

1~12

12-14
1~12

Ti1ia p1alyphyllos

12-14
1~12

Tilia tomentosa

12+-14

b. Prijz:enbeschikking Kerstboomen en Kerstgroen 1945.
" (Staatscourant van 28 November 1945. no. 121.)
De Minister van Landbouw. Visscherij en Voedsdvoorziening heeft ,biJ beschikking'
van 27 J;'lovember 1945 No. 17977. Directoraat v. d. Prijzen, het volgende bepaald:
, J.
, Artikel 1.
1. De prijzen. waartegen kersthoomen' ten hoogste mogen worden te koop aangeboden
of verkocht. bedragen bij levering aan groothandelaren. kleinhandelaren en uiteindelijke
verbruikers. voor de hieronder vennelde lengten, gemeten van de onderste vertakking
tot en met den kop:

~
tot 50 cm .

50-70
70-100
100-125
125-150
150-200
200-300'

f
-.

"
"
"
"

Aan 9'"01-

handelaar of
boomkweekerij

..

:: :

0.15
0.25

-- 0.60
0.10

...
:

---

0.90
1.25
1.75

I

Aan kleinhan~
delaar franco
vervoermiddel

f

--

--

Aan
uiteindelijken
. verbruiker' >

0.25 .
0.45
0.60
0.90
1.25
(;75
2.50

f

,

--

0.75
1.1.50
2.2.50
3.50
5.-

2. De prijzep., venneid in lid 1. laatste kolom, gelden inclusief steumnidde'i en ver
goeding voor het aanbrengen van een steunmiddel.
, ,.

p

Artikel 2.
BW verkoop van kelrstboomen, langer dan 300 cm, alsII].ede biJ verkoop tegen andere
voorwaarden dan de in artikel 1 vennel4e. mogen ten hoogste prijzen in rekening ge·
bracht, 'welke tot de in artikeJ 1 vennelde ln-->redelijke verhouding staan.

,

Artikel 3.

De prijzen, waartegen afgesneden ,groene takken van de hieronder vennelde seo.rten
,I

:...

<,

/

•
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ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht,_ bedragen bij levering aan
groothandelaren, kleinhandelaren en uiteindelijke verbruikers:

I
per kg.:
Picea excelsa (spartàkken(
~icea pungens glanca
(blauwe spar)

Aan
groothandelaar
franco

"

f

--

Hulst. goed met bes bezet
Hulst. matig met bes bezet
Hulst zonedr bes
Per 10 stuks; ,
Ligustrum (al of nien met imita~
tie·perpers of dergelijks) .

,

-

I

Aan kleinhan#
delaar franco
vervoenniddel

0.121(,

f 0.16

1.25
1.50
1.1.50
0.10

.

Aan
ui,telndelijken
verbruiker
f

0.10

- 1.50
-- 2.25
1.50
- 0.75

---

2.50
3.50
2.25
1.10

-

-

0.50

0.20

"

Artikel 4.
Dc, Directeur·Gen~aal van. de Prijzen kan in bijzondere gevallen afv..ijkingen van
het
deze beschikking bepaalde vaststellen en deze schriftelijk ter kennis v~n de.
betrokkenen bren'gen•.•

in

ArtikelS.
Met ingang van den datum van de inwerkingtreding van deze beschikking treedt het
Prijsvoorschrift 1943 Kerstboomen buiten werking.
Arlikel 6.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Prijzenbeschikking Kerstboomen en
I
Kerstgroen 1945.
Artikel 7.
Deze beschikking treedt in werking op dep pag na dien der afkondiging in de
Nederlandsch~ Staatscourant.
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Referaten.
"

RUBRIEK 6. Boschhuishoudk~nde,
Après les sur"explojtation~.Problèmcs culturaux.

..

B 0 rna ti d. J. f. suisse. 7, 146;-148,
.
.
Vijf jaren iS- er nu reeds 150-200% meer hout dan nonnaal iiJ. de Zwitsersche
bosschen gehakt. Het IS zaak om·, zoodra de moeilijke tijden voorbij zijn, zoo spoedig

1944.

.

mogelijk tot den nonnalen toestand terug te keeren, Men dient nu reeds de middelen
te beramen, hoe dit kan geschieden. Hierbij is 'men aan de 'onveranderlijke biologische
wetten der natuur gebonden, die den groei der boomen bepalen. Maar men kan 4aarbij
gebruik maken van de gelegenheid die ze bieden. boschbouwkundige maatregelen te
nemen en te volmaken, die den boschbouwer. dank ziJ de ondervinding en de weten·
schap ten dienste staan. ~
'.
,
",
Er zijn vroeger fouten begaan. Zoo i~ bij de herbebossching van 'een door een
cycloon in 1879 verwoest terrein noch aan de hoogte boven de zee, noch aan den aard
van den' grond gedacht. Ook tegenwoordig wordt er wel eens te weinig gelet op keuze
der houtsoorten in verband ,met den aard van den grond. Het is noodig met de groot·
ste zorg te voldoen aan anc eischen die een goede bebossching stelt. Reeds' vroeger
is er door deskundigen op gewezèn, dat het wachtwoord voor den boschbollwer moet
,zijn': "de natuur navolgen en hare werking, bespoedigen", Men. zal de lIOg vrij talrijke.
niet beboschte boschgronden moeten ontginnen. lage gronden er voor ontwateren. Al
deze gronden bijeen genomen kunnen reeds een groot deel van het verloren terrein
vervangen.
Deo-ruime stand van vele bosschen. veroorzaakt door de zware lichtingen. die. om
kaalslag te vermijden, moesteDi plaats hebben, kan worden verbeterd door nieuwe hout~_
soorten, meest schaduwverdragende, te planten. hoewel ook lichthoutsoorten plaatselijk
goede, diensten zullen kunnen bewijzen. Zoocloende zal het oppervlak aan gemend bosch
sterk toenemen wat op den duur een. verbetering van' deDj opstand. wat hoeveelheid
en kwaliteit betreft. tengevolge zal hebben. Op vele boschbezittingen is dit reeds eerder
_
geschied en dit voorbeeld moet algemeen worden gevolgd.
Het gehalte der boscharbeiders. met name dat der houthakkçrs. moet worden verbe ...
terd. Er moeten cursussen vaal" houthakkers worden gegeven. Het gereed$chap moet,
waar noodig, worden verbeterd. Teveel sclmde wordt er nog geleden door onhandig.
heid der boscharbeiders. Alleen zij. die werkelijk hart voor hun vak ~n voor het bo~ch
heoben. moeten worden toegelaten. Het net van boschwegen moet worden uitgebreid.
\verkkrachten hiervoor zullen na -den oorlog zeker niet ontbreken. Bestaande wegen
moeten worden verbeterd.
de K. ~

La réglámentation de la petite propriété forestière au Danemark. F. K i" ar 11 p. In· ' \

tersylva. 4. 511-518-1943,

/

'

Rationeel beheer van de boerenboschjes. in het algemeen van het 'boschbouw...klein ..
bedrijf houdt de gemoederen in verscheidene landen bezig . .In Denemarken. waar de
boschboU\...· zeer intensief wordt hedreven, is die behoefte al veel eerder ontstaan en
de oplossing er van is voor een groot deel, hoewel op verschillende wijzen. reeds
gevonden.
,
Na een uitvoerige uiteenzetting van de voorgeschiedenis van het Deensche bosch ...
bezit, wordt vermeld. dat in, 1892 uit de boezem van de Deensche Boschbouw Vereeni..,
ging een cOnulussie werd gevormd, die voorstelde om een aantal inspecteurs voor den
boschbouw te benoemen. die door den Staat zouden worden gesalarieerd. Dit voorstel
ging 'echter niet in vervulling. Na veel m<;>eite werd er toen een stichting gevormd,
die haar middelen ter besc~ikking stelde van de, Deensche Boschbouw Vereeniging,
waarop in 1902/1903 drie boschbouwkundigen - consulent·houtvesters - werden be·
noemd. die in Oost...Jutland - waar het meeste kleinboschbezit werd aangetroffen werden gestationeerd. Er werden toen in 1904 en 1906 als begin 2 vereenigingen op·
getjcht van kleine boschbezitters, die zich al1engs in grootte en aantal uitbreidden. In
.i

I

•

"
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1917 waren 3 consulent-houtvesters werkzaam voor 225 ,eigenarcDJ en een oppervlakte
van 4.000 ha.
Inmiddels zat de Boschbouw Vereeniging ook niet stil. In 1911 was - met steun
van de regeering - ' een permanente commissie van propaganda ingesteld voor de op-richting van boschbouwkleinbedrijf.vereenigingen. In 19H met haar voorstellen voor
den dag gekomen, hadden deze tot resuhaat, dat op 1 Maart 1919 een wet werd af·
gekondigd. wa~rblJ werd bepaald. dat dergelijke vereenigingenl met tenminste 25 leden
en tenminste 1.000 ha hpsch. subsidie konden verkrijgen voor het salarieeren van hun
eigen houtve,ster... beheerder. De oppervlakte bosch van elk individueel lid mocht niet
groeter zijn dan 50 ha. Deze wet heeft. ondanks het feit, dat de subsidie zeer: be...
scheiden was -- aanvankelijk tot een maximum van 2.000 kronen per vereeniging en de aansluiting naar vrije verkiezing kon geschieden. een groot qucces gehad. In'
1942 bestondelll. er 12 vereenigingen met 2660 leden en ruim 19.000 ha bosch. welke
.:
vereenigingen zich toen in één organisatie aaÎleensloten:.
Naast een dusdanige oplossing van het vraagstuk van deskundig' beheer van het
boschbouwk1einbedrlJf. heeft ook de Deenschc Heide Maatschappij veel bijgedragen tot
de oplossing ervan. Deze' maatschappij heeft namelijk 38.000 ha van het boschbezit
kleiner dan 50 ha onder haar beheer. waardoor 57.000 van de 90.000 ha boschbouw..
kleinbedrijf in Denemarken deskundig wordt beheerd. Van de resteerende 33.000 ha
is echter nog 20.000 lta onder te brengen' bij het boschbezit kleiner dan 5 ha.
De _Ied~n der gesubsidieerde vereenlging genieten wat meer vrijheid hij het Staats..
toezicht van Overheidswege. De reglementen voor de afzonderlijke vereenigingen ver..
schillen niet zooveel. daar zij anc moeten 'worden goe4gekeurd door den Minister van
Landbouw. De verhouding van den boschbe.zitter tot den consulent.. houtvester is vrij
- de eerste is niet. gebonden de aanwijzingen van den laatsten op te volgen - maar
de practijk leert. dat de beheerders het vertrouwen "geheel hebben verkregen en dat
hun adviezen in de meeste gevallen trouw worden: opgevolgd. daar zij gebleken zijn
goed te wezen.
In 1942 werd door den Minister een commissie ingesteld tot verbetering van de wet
van f919. In 194'3 heeft deze commissie daarop. verschillende voorstellen: gedaan, waar~
van de uitwerking nog zal moeten worden afgewacht.
F. B.

,

Burgemeester en Wethouder'~ der
op naar de betrekking van

,

g~meente Apeldoorn roepen sollicihmten

,

Beheerder der Landelijke Eigendommen
(bosch en heide)
der gemeente, tevens hoofd vim de afdeeling Plant5~enen, Begraalpiaatsen
en SportterreInen •. Het bosch. en heidegebied omvat ca. 1700 ha.
Vereischt wordt: Boschbouwkundige opleiding Wageningen of Ned. Heidé Mij.
of rentmeesterdiploma. of een andere voldoende waarborgen gevende opleiding.
Gewens.cht: Ervaring in landschapsarchitectuur en plantsoenaanleg.
Salaris: Afhankelijk van ,capaciteiten en opleiding f 4343. - tot f 5030. - of
f 5040. - tot 5760. -. Inclusief 15 0/ 0 vaste en 5 010 tijdelijke toelage. Kindertoelage volgens gemeenteregeling.
Uitvoerige eigenhandig geschreven sollicitaties te richten binnen 14 dagen na
de verschijning van dit nummer aan den Burgemeester onder opgave van
referenties en zelfstandig uitgevoerde objecten.

