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Ingezonden Berichten.

.

,
MAATREGELEN INZAKE HET BOSCHWEZEN.
DE HOlITVOORZIENING EN DE JACHT.
1. Bij beschikkirig van den Secretaris~Generaal van het Departement van
Handel. Nijverheid en Scheepvaart van 11 November 1942 .Is bij: dit
Dèpartement ingesteld een Afd~eling Houtvoorziening van den Dienst van
den Gemachtigde. voor het Boschwezen. de Houtvoorziening en de Jacht.
Deze afdeeling heeft. tot taak het behandelen van alle industrieele.' en
handelsaangelegenheden met betrekking tot hout en houtproducten.

."

.;-

2. Prijzen (Jan dennen .. en sparappels.
De Gemachtigde voor de Prijzen hieft bij beschikking van 22 December
1912 het volgende bepaald;

Artikel 1.'
De maximum prijs. waarvoor dennen .. en sparappels, met uitzondering
van die. welke bestemd zijn voor zaaidoeleinden. mogen worden verkocht.
bedraagt:
L bij levering a:'m handelaren franco wagen plaats van ahending.
exclusief verpakking. f 1.50 per hl;
2. bij leverirlg aan verbruikers, inclusief verpakking. f 0.25 per lito hl
{ranco huis.
0. _ _

Artikel 2.
Bij verkoop van dennen.. en~ sparappels op andere dan de in artikel 1
genoemde leveringsvoorwaarden mogen ten ho'ogste prijzen worden 'bere ..
kend, welke tot de aldaar genoemde prijzen in een redelijke verhouding
staan.

c •

ArikeI 3.
De Gemachtigde voor de Prijzen kaJ;]. afwijkingen van het in dit voor..
sèhrift bepaalde vaststellen. deze schriftelijk ter kennis brengen van de
betrokkenen en deze aanwijzi~gen geven.'
Artikel 4.
1

Dit prijsvoorschrift kan worden aangehaald als: Prijsvoorschrift 1942
Dennen~ en Sp~rapj>els. en treedt op den dag na dien der afkondiging
in de Ne~erlandsche Staatscourant in .werking.
Deze beschikking is gepubliceerd in de Nederlandsche Staatsco~rant·
van 11 Januari 1943, nr. 6.

.,

3. Iepenziekte_
Ter bestrijding van de iepenziekte zijn in NederJand in het afgel~pen
.najaar 19.000 doode en zieke iepen voor' velling aangewezen.
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4.. Vogelwet 1936.
De Sccretaris-Genéraal van het Departement van o.pvoeding. Wetenschap en Kultuurbescherming heeft bij beschikking van 31 December 1942.
No. 7312 I, afd. K.W., bepaald, dat in het geheele Rijk niet /Zullen behooren tot de beschennde vogels in den zin van de Vogelwet 1936:
. a. gedurende het .tijdvak VAn 1 Januari 1943 tot ep. met 31 December
1944: de schollevaar, de ekster, de vl3:amsche gaai, de bonte kraai en
de roek;
,
'
.
b. gedurende de tijdvakken van 1 Januari 1943 tot en met 31 Maart
1943, van 1 Au~ustus 1943 tot en met 31 December 19~3. van 1 JanuarI
1944 tot en met 31 Maart 1944 en van 1 Augustus 1944 tot en met
31 December 1944: de blauwe reiger. de sperwer. de houtduif. de zilver-'
meeuw. de kokmeeuwen de mantelmeeuw;
. .
,
e. gedurende de tijdvakken van 15 Juni 1943 lot en met 31 October
1943 en van 15 Juni 1944 tot en met 31 October 1914 : de spreeuw.

I,

I'
I

II
f

r

. Voorts heeft de . genoemqe Secretaris-Gener~a1 'bij beschikking van

31 December 1942, No. 7313 J, aid. K.W. bepaald, .
1 0 • dat voor het tijdvak van 1 Januari 1943 tot en Il!et 31 Decemb~r

1943 de hoofden van plaatselijke politie. ieder voor zijn gemeente. ver~
. gunningen kunnen verleenen! tot het gebrUiken van gewere!1 - andere
dan die, genoemd in artikel 14 van-het· Vogelbesluit 1937 ........ bij het
dooden van vogels. ten _ aanzien van welke en. voor zoover van hen.
krachtens artikel 2 der Vogelwet 1936 is bepaald, dat zij in die gemeente
niet gerekend worden tot beschennde vogels in den zin van die wet,
zulks met inachtneming van het bepaalde in de circulaires vän den waar...
nemend Secretaris ...Generaal van het Departement van Justitie van 9 Juni
1941. Directoraat-Generaal van Politie, afdeeling Algemeene Dienst.
no. 1002. en van den Secretaris~Generaal -van het qepartement van
Justitie van 22 December 1941. Geyolmachtigde voor de reorganisatie van
de Nederlandsche politie, no. 1138;
2°. dat de hoofden van plaatselijke politie vóór 1 Februari 1944 aan
den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Weten~
schap en KultuurbescherÎning _opgave doen van de door hen over genoemd
tijdvak verleende en, geweigerde vergunningen,- als bovenbedoeld, onder
vermelding van den naam en het beroep van dengene, aan wien vergun~
ning is verleend; den geldigheidsduur der vergunning, de vQgelsoorten en
de gronden, waarop zij betrekking heeft. alsmede voor iedere aanvrage
van het Soort geweer" tot het gebruik waarvan vergunning is verleend.

'-

5. PrijsfJoorschri[t 1942 Eikels, Beukenoten en Kastanjes:
. De Gemachtigde ;v09r de Prijzen heeft bij beschikking van 23 ,pecember
1942 het volgende' prijsvoorschrift bekend gemaakt: .
.

.

Artikel 1.

Dit prijsvoorschrift neemt over de terminologie van het Inzamelingsbesluit Eikels. Kastanjes en Beukenoten. met dien' verstande. dat onder
eikels. kastanjes en beukenoten worden versta~n die. welke afkomstig
zijn van· den oogst 194:2.

Artikel 2.
De prijzen, waartegen aan agenten eikels, kas-t~mjes en beukenoten -.
mogen worden verkocht. bedragen:
voor. eikels .......................................... . I 0,10 per kg
voor kastanjes ...................................... . I 0,04
voor beukenoten .................... , .............. . '1 0,30
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,Artikel 3,

De priJzen, '-waartegen àan hoofd~g'enten eikels,
mogen worden verkocht, b e d r a g e n : '
voor eikels ... " ........ "..................... f
voor kastanjes .............................. f
voor beukenoten .......•... " ........... ". f

"

" '

kastanjes en ~bcukenoten
.~
H,---=- per 100 kg

6,75
37.-

Artikel :4. '.

De prijzen, waartegen aan andereIli dan de in de artikelen 1" en 2
• genoemden eikels. kastanjes en beukenoten mogen w'ordel! verkocht. be-, dragen:.
'." ".'
.
" ~-. ,".
.
,
'voor ·eikels """""""""""""""""" ,I 16,75 1>"' 100 kg
voor kastanjes .............................. f 8.50
voor beukenoten . . .......... ....... ......... f 40~---,-

•

<

Artik~l

,

11

5. ;

,

, De Prijzenbeschikk.tog 1911 Eikels. Kastanjes en
iiJgetrolc.ken.: ~.
Artikel

.

.,

"

Beukenoten ; wordt

6:

,

Dit prijsvoo~chrift kan Vlorden aangehaald als Prijsvoorschn-ft 1942·
Eikels. Beukenoten en I\astanjes en treedt op den dag na dien--.f!e.r >af~
kondiging in de Nederlandsche Staatscourant in werking.
. 'f
Dit prijsvoorsrhrift is gepubliceerd in de
15 Januari 1943, nr.' 10.
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UITBREIDING VAN HET STAATSBOSCHBEHEER ..
,,-' ,

"

Het complex. 'genaamd .. Sellingerbeetse", groot 430 ha en gelegen nabij
Selfingen in de provincie Groningen, is voor boschcultuur bestemd en
uit dieJ;! hoofde -onder beheer Van het ,·Staatsboschbehe"èr gesteld.
Voorts, is het landgoed "De Lange Bleek", groot ,plm. 226 ha, onder
de gemeente Maarheetze aan den Staat in' .eigendom overgegaan en, onder
~beheer van het Stàatsboschbeheer gekomen. ,,' - , .
"
:",
Het Hgt in _de bedoeHng de nog weinige resten van het typisch Lim~
,burgsche' bosch. hetwelk ~'verspreid gelegen· op steile hellingen - een
onmisbaar element vormt in het Zuid-Limburgsche landschap. blijvéndin stand te. houden. Van 'het zg. Groote 'Bosch onder SIenaken (53 ha)
.
.
,-,'
is reeds 'de helft in "eigendom aari den'" Staat overgegaan.
Door tusschenkomst van het Staatsboschbeheer is aangekocht en ten
nal1!-e van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuufbe ...
~. scherming gesteld, het. zg. "Thij,n1)oschje", groot 1,3180 ha en: gelegen
onder de gemeente Westerbork. Het is een percèeltje bosch. waarop een
zeer karakteristieke boschflora voorkomt. waarvan het behoud uit natuur~
wetenschappelijk oogpunt 'beschouwd, van belang is.
~1 . _Door tusschenkomst: ván het Staatsboschbehèer is
1942 aangekocht
een heidereservaat 'Onder Kralo nabij Ruinen (Dr.). ter grootte van on~ geve-er 350 ha. Dit complex, dat grenst- àan het heidereservaat 'van de
Vereeniging tot Behol,ld van Natuurmonumenten in Nederland. is gesteld
ten name van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbeséherrning. Het beheer wordt gevoerd door het Staatsboschbe:heer.
In 1942 is een begin gemaakt met den. aankoop van het cOITlpJex .. De ,
Zeijerstrubben", 11}et inbegrip van het Bo~ven, tezamen groot 39 P"Ia."
Het betreft .een zeer fraaie eikenhakhout omlijsting' van de Zeijeresch. .
waarvan het' behou'd uit landschappelijk. biologisch en praehistorisch' '
oogpûnt van veel belang i!,3. . . • - . ~
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