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MAATREGELEN INZAKE HET BOSCHWEZEN.
. DE HouTvoORZIENING EN DE JACHT.'
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1. Vervoer ongeschild eikenhout.
De directeuren van het Rijksbureau voor Hout en van het Rijksbureau
voor Huiden en Leder, daartoe gemachtigd door den· Secretaris~Generaa1
van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, en gelet
op de bekendmaking van den directeur van het Rijksbureau voor Hout
van 27 Februari 1942, opgenomen in de Nederlandsche Stàatscouract'
van 27 en 28 Februari 1942, no. 41. maken bekend, dat de sub, 3 van
die bekendmaking. bedoelde dispensátie van het verbod van vervoeren
van ongeschild eikenhout van inlandschen oorsprong met ingang van
.15 April 1942 wordt ingetrokken.
.'
Met ingang van dezen datum is het derhalve tot nadere aankondiging
verboden ongeschild eikenhout met een dikte van 20 cm en minder van
inlandschen oorsprong te vervoeren. Bedoeld eikenhout. dat hier te lande
wordt gekapt, moet dientengevolge ter plaatse van den kap vari de
.
schors worden ontdaan. . '
De eikenschors wordt beschouwd als looistof in ·den zin van de Lool~
stoffenbeschikking 1939 No. 1 en dient te worden: afgeleverd aan de
hieronder genoemde. bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder ingeschre.
ven looistofhanclelaren. Op grond van de regeling voor looistoffen mogen
slechts deze handelaren de' schors op een vervoerbewijs van laatstgenoemd
Rijksbureau vervoeren.
'
_
, Indien om bepaalde technische redenen het schUlen 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 voor ongeschUd eikenhout.
,
De looistofhandelaren, aan wie de eikenschors kan worden afgeleverd.'
Vijn dé volgende:
..
R. van A a] der e n & Zn .• Schutstraat 195. Hoogeve~n.
J. B 0 u man, ·Stationsstraat B 371, Rijen.
A. B r u ins Slo t, ]ulianastraat 2, Hoogeveen.
Adr. van Dongen.Verhejjden, Kerkstraat B231, Rijel1:.
A. G. A. D r i e sen, Oosteind. Oosterhout.
"..
N.V. Sc h u urm a n & K I i n k e r t, Brouwerstraat 33, Meppèl.
J. J. Spa h r & v .d, Hoe k. Oosteinde 2-3. Drachten.
N.V. Looistoffen.MaatschappiJ .•Tamin", Wilhelminastraat 93, Dongen.
·s-Gravenhage'.21 April 1942.
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2. Vervoer kachelblokken enz.
•
Sinds 21 A"pril jJ. is het zonder vergunning van den Directeur van het
Rijksbureau voor Hout verboden kachelblokken en houtblokjes. bestemd·
• voor: gasgener~toren, in hoe~eelheden van 1000 kg of meer. per spoor.
.
schip of auto te vervoeren (Staatscourant van 20 April 1942).

.,

3. Verbod tof verkoopen van loofhout. hakhout. vruchtboomen en gerief..
hout.
.
De directeur van het Rijksbureau voor Hout, daartoe gemachtigd dlX?r
den Secretaris-Generaal van het Departement van Hande1. Nijverheid en
Scheepvaart en na overleg met den Gemachtigde voor het Boschwezen,
de Houtvoorziening en de Jacht. maakt bekend, dat de dispensaties, hé...
doeld in zijn bekendmaking d,d, 3 October 1941 (Nederlandsche &taatscourant van 3 en 4 October 1911. no" 193), sub a, b, behalve te:n aanzien
van griendhout en hout,. ~estemd voor takkenbossen, c en d van lid 1.
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305
met ingang van 1 Mei 1942 zijn ingetrokken ten aanzien. van h~t ver~
koopen.
.
Derhalve is met ingang van 1 Mei 1942 zonder vergunning van den
'
directeur van het Rijksbureau voor Hout verboden J
a. het. verkoopen van loofhout. dat overeenkomstig de bekendmaking van
~ dim directeur van het Rijksbureau voor Hout d.d. 10 Maart 1941 (Ne...
derlandsche Staatscourant van JO l\;'Iaart, 1941. no. 48) in aanmerking
komt om te worden bewerkt of verwerkt tot brandhout, ook voor ZOQver
het bestemd is ter voorziening in de normale brandhoutbehefte van den
kooper;'
~
b. het verkoopen van alle hakhout. 'voor zoover -hiervoor niet geldt de
dispensatie voor hout. bestemd voor takkenbossen;'
. ~
c. het' verkoopen van vruchtboomen ;
" d. het vérkoopen van á1le boerengèriefhout
Ten aanzien van griendhout geldt het Griendhoutbesluit V.V.O. 1942
. (Nederandsche Staatscourant van 17 en 18 April 1942, no. 71).
Door den ,directeJr van het Rijksbureau voor Hout kunnen aan de
door hem te verleenen vergunningen voorwaarden worden verbonden.
's-Gravenhage, 30 AprU 1912.
.
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Een vergunning tot het verkoopen van hakhout, vruchtboom.en en
boerengeriefhout zal alleen dan door den directeur van het Rijksbureau
voor Hout worden verstrekt. indien' aan de bij de kapvergunning gestelde
voorwaarden tot het afleveren van aIvalhout. geschikt voor de vervaar·
diging van houtblokjes bestemd voor gasgeneratoren, is voldaan. hetgeen
'moet blijken uit de inzending van een geteeJcend copie~coiltract met de
Inkoop Centrale Generatorhout u.a. te Amsterdam over de bij de kap- .
.
vergunning aangewezen hoeveelheid.'
Ten aan.zien van voor 1 Mei 1942 verleend~ kapvergunningeD; en op·
drachten tot gedwongen kap blijven, in zooverre niet reeds op de kap ...
vergunning het a~m deJnkoop Centrale Generatorhout te1everen kwantum
afvalhout is aangewezen, de ter zake door den directeur van het Rijks.bureau voor Hout gegeveq voorschriften van kracht. volgens. wel~e aan
genoemde Inkoop 'Centrale per m3 hout moet worden afgestaan:
130 kg voor eikenhout;
,
120..
populierenhout;
190 .. ,'!! beukenhout;
130 ..
iepenhout;
80
.naaldhout/mijnhout;
.,
180 "
hout N.l\..G.;
. 120 ..
voor Naaldhout v;an 18 cm en op. op borsthoogte."·
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