TH i i F . i

i

)

i,mwi'i.

n

HIT I f

|

f

[)

I

Ï'MI i m ' i r

CRISISMAATREGELEN INZAKE
DEN BOSCHBOUW.
A VERBOD TOT VERVOER VAN ONGESCHILD EIKENHOUT
IN VERBAND MET DE WINNING VAN LOOISTOFFEN.
D e Directeuren van het Rijksbureau voor Hout en van
het Rijksbureau voor Huiden en Leder, daartoe gemachtigd
door den Secretaris-Generaal van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maken bekend, dat de
bij artikel 4bis, lid 2, van de Houtbeschikking 1940 No. 1,
zooals deze laatstelijk gewijzigd is (Nederlandsche Staatscourant d.d. 10 April 1941), verleende; dispensatie van het
verbod tot vervoer van hout met ingang van 16 April 1941
is ingetrokken ten aanzien van ongeschild eikenhout van
inlandschen oorsprong.
Derhalve is het met ingang van 16 April 1941 tot nader
aankondiging verboden ongeschild eikenhout met een dikte
van 20 cm en minder van inlandschen oorsprong te vervoeren.
Bedoel eikenhout, dat hier te lande wordt gekapt, moet dientengevolge ter plaatse van den kap van den schors worden
ontdaan. De eikenschors wordt beschouwd als looistof in den
zin van de Looistoffenbeschikking 1939 No. 1 en dient te
worden afgeleverd aan de hieronder genoemde bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder ingeschreven looistofhandelaren.
Op grond van de regeling van looistoffen mogen slechts deze
handelaren de schors op een vervoerbewijs van laatstgenoemd
Rijksbureau vervoeren.
Indien om bepaalde technische redenen het schillen van
het gevelde eikenhout ondoenlijk zou zijn, dient men zich te
wenden tot de Directie of de houtvesters van het Staatsboschbeheer voor het verkrijgen van het vervoerbewijs van
ongeschild eikenhout.
De looistofhandelaren, aan wie de eikenschors kan worden
afgeleverd, zijn de navolgende :
Fima R. v a n A a l d e r e n & Z n . , Schutstraat 195,
Hoogeveen ;
Fima J. B o u m a n s , Stationsstraat B 374, Rijen;
Firma A. B r u i n s S l o t , Julianastraat 2, Hoogeveen;
Firma A i d r . v a n D o n g e n - V e r h e y d e n , Kerkstraat
B 331, Rijen ;
A. G. A. D r i e s e n , Oosteind,' Oosterhout;
N . V . P. v a n L o o n G z n.. Grootestraat 278 B, Waalwijk ;
Firma J a c . R o m p a & Z o n e n , A 43, Terheyden;
Firma W . R o m p a v a n M e e l , A 47, Terheyden;
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N.V. S c h u u r m a n ö K l i n k e r t, Brouwersstraat 33,
Meppel;
Firma J. J. S p a h r & v. d. H o e k , Oosteinde 2—3,
Drachten ;
N . V . Looistoffen Maatschappij „ T a n i n " , Wilhelminastraat 93, Dongen
en verdere, daarvoor in aanmerking komende bij het Rijksbureau voor Huiden -en Leder te Amsterdam ingeschrevenen.
• 10 April 1941..
B. LOOISTOFFEN.
VERBOD TOT VERVOER ENZ. VAN BAST VAN WILGENSCHILTEEN EN WILGENSCHILHOUT.
De Directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder,
daartoe gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het
Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, vestigt
er de aandacht op, dat bast van wilgenschilteen en wilgenschilhout looistof is in den zin van de Looistoffenbeschikking
1939 No. 1. Voor deze soorten bast gelden dus, evenals voor
andere looistoffen het geval is, de bepalingen van genoemde
beschikking.
Het is derhalve niet geoorloofd dezen bast te vervoeren,
te be- of verwerken, alsmede te ge- of verbruiken, dan nadat
daartoe door den Directeur van het Rijksbureau voor Huiden
en Leder vergunning is verleend. Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat het verbranden van wilgenbast eveneens verboden is.
Voorloopig dienen schillers van wilgenhout den bast op
te slaan en na verkregen vergunning te verkoopen en af te
leveren. Deze verkoopen en afleveringen zullen uitsluitend
mogen geschieden aan ingeschrevenen bij het Rijksbureau
voor Huiden en Leder.
10 April 1941.
C. VORDERING VAN MIJNHOUT.
De Productiecommissaris voor den Bóschbouw en de Houtteelt deelt mede, dat de vrijwillig aangeboden hoeveelheden
mijnhout niet voldoende zijn om de behoefte der mijnen te
dekken.
In verband daarmede is het noodzakelijk, thans op grond
van de Bodemproductiewet 1939 mijnhout voor velling en
aflevering voor de mijnen aan te wijzen. Deze aflevering
zal uitsluitend mogen geschieden door erkende mijnhouthandelaren.
De aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op den voor
mijnhout vastgestelde maximum prijs van f 11,50 m 3 op stam.
Er zal streng op worden toegezien, dat deze maximum prijs
niet worde overschreden.

219
D. MEDEDEEL1NG VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL,
NIJVERHEID EN SCHEERPVAART.
EIKENSCHORS.
In aansluiting op het met ingang van 16 April 1941 in
werking getreden verbod tot het vervoeren van ongeschild
eikenhout van inlandschen oorsprong, vestigt de Directeur
van het Rijksbureau voor Huiden en Leder er nog nadrukkelijk de aandacht op, dat dit verbod uitsluitend werd uitgevaardigd teneinde de winning van eikenschors zooveel
mogelijk te bevorderen.
In verband hiermede worden eigenaars van perceelen
eikenhout dringend verzocht hun volledige medewerking
te verleenen door vóór 1 Juli 1941 zooveel mogelijk daartoe
geschikt eikenhakhout te doen omslaan respect, de uitdunning van de daarvoor in aanmerking komende perceelen
zoo mogelijk vervroegd en in versterkte mate te doen plaats
vinden.
Betreffende eventueele nadere bijzonderheden kan men
zich met de Directie of de opzichters van de Nederlandsche
Heide-maatschappij of met de Directie of de Houtvesters
van Staatsboschbeheer nader verstaan.
Zooals reeds werd medegedeeld dient de gewonnen schors
te worden afgeleverd aan de looistofhandelaren en verdere
daarvoor in aanmerking komende ingeschrevenen bij het
Rijksbureau voor huiden en Leder,
E. OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DÉPARTEMENT VAN
HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.
INLANDSCHE EIKENSCHORS.
De Directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder,
daartoe gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het
Departement van Handel, Nujverheid en Scheepvaart, maakt
bekend, dat bij den verkoop van prima droge heg schors van
inlandsch eikenhout door de bij zijn Bureau ingeschreven
handelaren en verdere daarvoor in aanmerking komende
ingeschrevenen, de prijs van f 10.— maximaal per 100 kg,
franco wagon plaats van afzending, mag worden betaald.

