,

Mededelingen inzake het Boswezen,de 'Houtvoorzieningen de Jacht
VRIJLATING VAN ENIGE HOUTPRIJZEN EN ZAAGTARIEVEN

"-"--

Artikel 2.
'.
. . Ten aanzien van de prijzen ván inlands rondhout met uItzondèring van populieren~ en
wilgenhout. inlands gezaagd loofhout. inlands mijnhout. geïmporteerd loofhout! met uit·
zoncleri1l9 van het verder zagen van pekantrecht naaldhout. en het zag~n van Amerikaans
grenen en oregon pine treden. voor zover toepasselijk, buiten werking de Prijzenbeschik·
king 1940 no. 1. de Beschikking Prijsstop. de Prijzenbeschikking voor fabrikanten' 1947.
de Prijzenbeschikking Handelsmarges 1947. de Prijzenbeschikking Invoergoederen 1~947 en
de Prijzenbeschikking gebruikte goederen DO. 1.

Artikel 3.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de achtst~ dag na die yan haar
afkondiging, in de Nederlandse Staatscourant.
Opgenomen in de Ned. Staatsc~urant vpn 8 Junl 1949 no. 109.
Voorts zijn bij beschikking van de Minister van Eçonomische Zaken d.d. 8 Juni 1949
o.m. ingetrokken:
.
de Prijzenbeschikking Kachelblokken 1947 (Ned. Staatscourant val) 10 November 1947
no. 217) en
. de Prijzenbeschikking Aanmaakhout 1946 (Ned. Staatsco:urant van 18 October 1946
no. 205).

PRIJZENBESCHIKKING GEVELD INLANDS POPULIEREN- EN
WILGENHOUT 1919
De Minister van Economische Zaken;
Gelet -op de artikel~n 3 en -4 van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939;
Heeft goedgevonden te bepalen:
.
Artikel I.
In deze beschikking wordt verstaan onder: .
I. "berijdbare weg"·; een weg. welke voor een met 2,!1 ton volbeladen vrachtauto be.
rijdbaar is ;
2. "I.M.E,S.-voorschriften": de voorschriften. in zake

ind~ling.

,
meting en sortedng van
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in Nederland geveld hout. zoals deze zijn vermeld in de Nederlandse Staatscourant van

20 Mei 1943. no. 97 .

.'

Artikel 2.

1. De prijzen. waarvoor geveld of gerooid inlands ~puIiere~ ..; en wilg~nhou't door
producenten ten hoogste mag worden te koop aangeboden of verkocht. 'zijn die, welke
vermeld zijn in de bij deze beschikking behorende bijlagen.
.
~. Dez~ prijzen .gelden pe( m3 , gemeten met schors ter plaatse van velling.

Artikel 3.
1. Indien de kosten van h~t ~ellen of rooien van het hout, waaronder mede be.. grepen het uitsnoeien van het gevelde of gerooide hout. door de koper worden betaald.
moet de verkoopprijs worden verminderd met de kosten. die door de koper aan het
venen of rooien zijn besteed. voor zover wettelijk geoorloofd.
2. Onder cJ~ kosten van het vellen of rooien zijn slechts te VCrst,'I3n de arbeidslone·~.
met inbegrip van sociale lasten, alsmede de noodzakelijke reis~ en verblljfkost~n der be-trokken arbeiders en voorwerkers of bazen .

• Artikel 4.

popu.iieren~ en Wilgenhout door anderen
dan producenten aan verbruiker,s ten hoogste mag, word~n te koop aangeboden of ver..
kocht, bedragen:
"
_" . "
,"
"
1. bij levering loco bos aan. çle berijdbare weg: de in de bijlage, behorende bij deze
beschikkinG genoemde prijzen, vermeerderd met een bruto winstmarge van ten hoogste
150/0 eri de werkelijk be!aalde kosten voor ultslépen naar de berijdbare weg. voor zover
wettelijk geoorloofd en met een maximu~ van f 3.- per m3 , alsmede de verschuldigde om~
zetbelasting ;
."
_
_.
,
. 2. -bij levering af werf: de uit het bepaalde onder 1 voortvloeiende verkoopprijs af be~
rijdbare weg. exclusief omzetbelasting, vermeerderd met de kosten voor vervoer en voor
aEladen tot op de werf van de verkoper, voor zover wettelijk geoorloofd, en de ver~
schuldigde omzetbelasting.
De prijzen, waarvoor geveld of gerooid inlands

,

-

,.

Artikel 5.
BIJ levering van ge~eld of gerooid inlands populieren~ en Wilgenhout op andere dan.
de in de artikelen 2 en 4 genoemde. conditl.es moigen ten hoogste prijzen in rekening wor~
den gebracht. welk~ tot de uit die artikelen vportvloeiende prijzen in een redelijke ver~
houding staan.
Artikel 6.
1. De v~rkoper ,is "verplicht van elke verkoop aan de koper hetzij een verkoopfactuur
• af te geven. welke moet vermelden naam en adres, zowel van de verkoper als van de
koper, datum van aflevering. de kwaliteiten en afmeti'ngen van het verkochte hout vol~
gens ,de indeling 'van de bijlage. de hoeveelheden. de prijzen per eenheid. alsmede afion~'
derlijk en gespectficeerd de vrachtkosten.' welke door de verkoper in rekening worden ge~ ,
bracht voor zover wettelijk .geoorlOofd, hetzij een afleveringsbon. welke dezelfde ge~,
gevens moet bevatten. met uitzondering van de prijs per eenheid.
'
'
2, Indien een afleverlngsbon wordt afgegeven. dient uiterlijk binnen 30 dagen een
verkoopfactuur, als b_edoeld in lid' 1. aan de koper te worden afgegeven .
. 3. Van de in de leden I en 2 van dit artikel bedoelde verkoopfactuur dient de verkoper
een door. c;l.e koper mede~ondertekend .duplicaat te bewaren.
Artikel 7.
De Directeur~Generaal van de Prijzen kan in bijzondere gev~lIen afwijkingen van
het in deze beschikking bepaalde vaststellen. Deze worden schrifte~ijk ter kennis van
de betrokkenen,,_ gebracht.

i

~

"

,

Artikel 8.
De Prijzenbeschikking Geveld inlands hout 1946 no. 2 en de Prijzenbeschikking Handels--.
marge ,en sorterIngen geveld inlands hout 1946 (Nederlan~e Staatscourant van 21 No~
vember 1946. no. 229) worden iQgetrokken.

..
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Artikel 9.
Deze beschikking kan worgen aangehaald als: Prijzenbeschikking 'Geveld inlands po~
pulieren~ en wilgenhout 1949. Zij treedt in werking met ingang van de achtste dag na die
van h'!l.ar afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.
Bijlage A .. behorende bij de Prljzenheschikking Geveld inlands populieren .. en wilgenhout
..
.. .
.
'.
, 1919.,
Populieren:
Indeling naar' kwaliteit
volgens' de I.M,E,S ...
Indeling naaf doorsnede volgens de LM.E.S ...voorschrlften:
voorschriften:
A
B
C
Klasse 1 ................................................................. .
113
fli
15 .
2 ................................................................. .
17
3 ................................................................. .
127
21
18
1 ................................................................. .
33
21
.25
"

.

5 ................................................................. .
6 ................................................................. .

7 ................................................................ ..
8 ................................................................... .
..
9 .... , .... : .............. ; ................ , ...................... ..
De bovenvermelde maximumprijzen voor stamstukken van
locl!en deze stamstukken aan de volgende eisen voldoen ~
8. lengte ten- minste 3 m ;
b. doorsnede aan het dunne eind ten minste 22 cm,. gemeten
c. doorsnede in het midden ten mInste. 30 cm, gemeten 'met
stamstukken van A~kwaliteit gelden de maximumprijzen voo~

39
15
52
59
65

GO

35 ,
10
15
50' .

25

30

31
31
31

A~kwaliteit gelden alleen.

met schors:
schors.. Voor de overige
~--kwaliteit.

Bijlage B. behorende bIJ de Prijzenbeschikking Geveld inlands popu1ieren~ en wilgenhout
1949.
. .
Wilgen:
Indeling naar kwaliteit
volgens de I.M.E.S.~
. Indeling naar doorsnede volgens de I.M.E.S.~vóorschriften:
voorschriften:
A
B
C
Klassé 1
116
IB
2
20
17
3 ·········································11············........... .
131
26
22

1
5
.. "6
7

8

39

... ,..............................................................

~

15
52
59
65

30

35
10
15
50

2~

30

31
38

j}

9
72
55
. _. De bovenvermelde maximumprijzen voor stamstukken van A~kwaliteit gelden alleen,
-indien dêzc' stamstukken aan· de volgende eisen v9ldoen :
a. lengte ten minste 3 m:
b. doorsnede aan het dunne eind ten minste 22 cm, gemeten'met schors i .
c. _doorsnede in het midden tenminste 30· cm, gemeten met schors. ,
Voor de overige stamstukken van A-kwaliteit gelden de maximumpiijzen voor Bkwaliteit.
_
Opgenomen in de Ned. Staatscourant van 8 Juni 1949 no. 109.

Met bovenstaande beschikkingen blijkt dus dat de prijzen van het inlandse rondhout. met uitzondering van' populieren- en wilgenhout' sedert
16 Jûni 1919 vrij'zijn.
.De aandacht 'zij er op gevestigd. dat de bepaling. dat inlands rondhout
door de producent slechts mag worden verkocht aan een koopgerechtigde
. handelaar of verwerker. die in het bezit is van een vergunning tot het
kopen van een p:oducent. nog van kracht is.

,
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NIEUW GESLAAGD EXPERIMENT MET DE HELICOPT~RE.

.

.

In het Goois Natuurreservaat werd 13 Juni 1949 een naaldbosc:omplex over een lengte
van 2 km door de helicoptère met enkele iosectenpbestrljclingsmiddelen bespoten. Deze keer
was de oorlog verklaard aan een van de ernstigste belagers van onze dennenbossen. de
dennenbladwesp, door wiens toedoen uitgestrekte houtopstanden in enkele maanden tijds

volkomen kunnen worden kaalgevreten. Gespoten werd me't DDT

en

met H.C.H., al

of

niet opgelost in mineraalolie.
_
Vooral de bespuiting met H.C.H .• opgelost in mineraaalolie. leverde uitnemende resuIp
taten op. Het succes van de bestrijding was duidelijk merkbaar aan de ontelbare gesneuvelde
bladwespen. dIe werden aangetroffen op ,de.1O stroken papier van ettelijke meters lengte.
die onder de bomen waren uitgerold.
•
De bestrijding van de dennenbladwesp kon tot nu toe zeer moeilijk geschieden, gezien
de grote hoogte waarop het insect zijn verllielend werk doet. Door slechts één meter boven
de kruin van de hol!1en t.e vliegen, is men er thans in gcsI':1agd.hct bespuitngsmidd,el op de
gewenste plaatsen aan te brengen.

..

VEERTIENDE NEDERLANDSE LANDBOUV'{WEEK
VAN II tlrn IS JULI TE WAGENINGEN

Van Maandag 11 tlrn Vrijdag IS Juli 1949 zal het Nededands ~nootschap voor t,ndbouwwetenschap. in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Landbouwkundige
Ingenieurs, te Wagt!ningen de V-eertiende Nederlandse Landbouwweek houden.
.
Evenals in de voorafgaande jaren heeft de Regelingscoinmissie voor de Landbouw.....
weken. met medewerking van verschillende verenigingen en instellingen, voor dit jaar
een programma samengesteld, waarin ruime aandacht wordt geschonken aan de actuele
aspecten van ,het landbouwbedrijf.
Op Maandag 11 Juli en Dinsdagmorgen 12 Juli ,zullen voordrachten over aardappel..
vraagstukken gehouden worden (selectie. aardappelziekt.en en bewaring). Deze aardappel..
dag wordt georganiseerd door de N.A.Jo;..
:'.,
•
DInsdagmiddag 12 JuH en Woensdagmorgen 13 Juli zijn gewijd aan graan.studie..
vraagstukken (veredeling, drogen, voedingswaarde en kwaliteitsonderzoek van meel). Deze
voordrachten worden mede gehouden in het kader van dè studiedagen_ van de Neder..
lands Belgische Vereniging van Graanonderzoekecs, welke vereniging hierbij tevens voor
het voetlicht van de Nederlandse landbouw treedt.
Het programma voor de Woensdagmiddag is nog niet bekend. Waarschijnlijk zullen·
dao' Cultuutfechnische vraagstukken worden behandeld.
Donderdag, 14 Juli. zal evenals in de vorige jaren. een zuiveldag zijn. Op deze dag
staan voordrachten over samenvoeging van melk.. en zuivelbedrijven. economische zuivel..,
vraagstukken e.d. op het programma. De Vereniging van Oudleerlingen der Rijkszuivel..
school te Bolsward organiseert deze dag met medewerking van de Algemene Nederlandse
•.
Zuivelbond en de Vereniging voor Zuivelindu:>trie en Melkhygiëne.
Op de laatste dag volgt een aantal voordrachten voor de veetelers~ welke zullen han..
delen over het vraagstuk Steriliteit (erfelijke ,oorzaken en voeding en infectie als oor..
zake-!1). Deze voordrachten zullen staan onder leiding van de Nederlandse Zoötechnische
Vereniging met medewerking van de I'y!aatschappij vopr Dierge~eeskunde. Het Centraal
Veevoederbureau verzorgt bovendien nog e·en voordracht over de behoefte aan mineralen
bij het rundvee.
De Landbouwweek zal op Maandag 11 Juli te 14.00 ·uur geopend en op Vrijdag 15 Juli
te 16 ..30 uur gesloten worden. Ane voordrachten zullen gehouden worden in het Hulp ..
gebouw van de Landbouwhogeschool. Duivendaal te Wageningen. Volledige program..
ma's mçt vennelding van de~aanvangsuren, sprekers en onderwerpen zullen eind Juni
gereedkomen en verkrij~baar zijn bij de secretaris van de Regelingscommissie: Ir R. P. H.
P. van der S c h a n s. Lawickse Allee 20. Wageningen, die tevens inlichtingen zal ver..
strekken.

,

"
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QE AGRARISCHE AFDELING VAN DE NAJAARSBEURS
BELOOFT EEN GROOT SUCCES TE WORDEN.
De Agrarische Afdeling. _die op de Najaarsbeurs een oppervlakte zal be~laan· van" niet
minder dan 10.000 m2 • is thans definitief ingedeeld.
De grote nieuwe hal van 2,200 m 2 - de Canadese vliegtuigloods - die in het voor..
Jaar aan de bestaande Jaarbeursgebouwen kon worden toegevoegd. zal in zijn geheel ter
beschikking worden gesteld van de ditmaal zeer talrijke deelnemers in de groep ..Werk..
tuigen en machines voor de zuivelindustrie", die hièr o.m. een omvangrijke collectie
pasteuriseer.., kook.. en koelapparaten, kamkneders. kaasmachines, flessenspoel .. en sluit..
machines. homogenisatoren zullen demonstreren.
I
Voor kleinere landbouwwerktuigen en gereedschappen zullen twee hallen worden ge..
reserveerd (gebouw F en K) waarin tevens de afdelingen Bestrijdingsmiddelen, Boom·
kwekersproducten, Zaaizaden en Pootgoed een plaats zal worden t~gewezen.
Op de open terreinvlakken zal ditmaal een Interessante collectie machines, werktuigen
én andere hulpmiddelen voor land~ en tuinbouw, zoals tractoren met bijbehorende werk·
tuigen, aardappelpoot. en .rooimachines. kunstmeststrooiers, dorsmachines met stro·
persen e.d., worden uitgestald.
Het middenterrein wordt voornamelijk gereserveerd voor de Nederlandse industrie. die
hier o.m. sproeimachines, bemalingsinstallaties, transportwagens. landbouwwerktuigen zo.
als eggen, ploegen e.d. zal demonstreren, terwijl ook de Vakgroep Smederij een gedeelte
van het middenvak zal inrichten.
De overige terreinvakken (vak IV. V. Vl. VIII. IX en X) zijn verhuurd aan deel·
nemers, die vnl. met buitenlands materiaal ter beurze zullen verschijnen. Deze groep heeft
een grote omvang en telt O.m. talr:ljke firma's uit BelgIë. Duitsland, Zwitserland. Enge·
land. Frankrijk. Verenigde Staten. Hongarije en Denemarken.
Voorts zuUen een aantal Hongaarse en Belgische fabrikanten elk met een collectieve
inzending landbouwmachines en .werktuigen uitkomen~welke in gebouw J zal worden
ondergebracht.
.
Gezien de grote omvang. het grote aantal landen dat wen$t deel te nemen en het
uitgebreide assortiment van agrarische productiemiddelen. dat hier zal worden gedemon~
streerd. belooft de Agrarische Afdeling van de Najaarsbeurs, welke van 6 tlm 15 September zal worden gehouden. een groot succes te worden.
Behalve genoemáe producten zullen op de Najaarsbeurs ook talloze andere artikelen
op agrarisch gebied worden verkocht. In de groep Machines en Werktuigen voor de
Zuivelindustrie kunnen in dit verband b.v. worden vermeld koel.. en diepvriesinstallaties.
compressoren. hoteMrorm- en .inpakmachines. etiquetteennachines, separators, vacuum· en
verstuivingsinstallaties. kannenwasmachines e.d.
Ook de landbouwwerktuigenafdeling kan met vele producten zoals diverse ploegen.
maaibalken. eggen. motormaaimachines. grond&aisen. harkkeerders aardappelstomers, sor·
teermachines voor aardappels en bloembollen. mestverspreiders. zaaL en wiedmachines
e.d. worden aangevuld.
Op het gebied van de graanverwerking kunnen behalve dorsmachines zaadreinigings- '
'machines, installaties voor maalderijen en silobedrijven worden genoemd.
Het spreekt vamelf. dat ook het materiaal voor de tuinbouw een vooraanstaande plaats
in zal nemen. Diverse merken sproeimachines. poederverstuivers en regeninstallaties zullen
worden gedemonstreerd terwijl evenmin taIloze tuinbouwgereedschappen. zoals spaden.
schoffels. harken e.d. zullen ontbreken.
Tot de ter beurze aanwezige transportwerktuigen zullen o.a: vele merken landbouw. en
aanhangwagens, draagbare en verrijdbare transporteurs e.d. kunnen worden gerekend.
De hooi· en hijsapparaten en s~alinrichtingen, zoals pompen. stalbeugels. geconserveerd
hout en apparaten op het gebied van de boerder:ljenbouw zullen ter beurze veel belang·
steIHng trekken. speciaal van hen. die zich interesseren voor de inrichting van moderne
boerderij!;!n.
De pluimveehouders zullen een ongetwijfeld leerzaam bezoek kunnen brengen aan de
afdeling waar broedmachines. eiersorteermachines. schouwlampen. kunstmoeders', drink..
hakken e.d. worden gedemonstrf!erd.
Voorts moeten worden genoemd talrijke veegeneesmiddelen,. bestrijdings. en ontsmet·
tingsmiddelen, chemicaliën voor land· en tuinbouw. terwijl evemnin stalen inudstrievaten.
paarde tuigen, rijzadels e.d. mogen worden vergeten.
Op grond van het bovenstaande is het zonder meer duidelijk. dat de a.s. Najaarsbeurs
..... ap agrarisch gebied vele interessante aspecten' zal ·bieden. Een bezoek aan de Agrarische
Afdeling van deze beurs zal de genomen moeite dan ook dubbel en dwars waard zijn. (Jb)
i

