MEDEDEELINGEN INZAKE BOSCHBOUW. HOmVOORZIENING
EN JACHT.
'\ Ten einde een zoo volledig mogelijk overzicht te geven van in den bezettingstijd
uitgevaardigde beschikkingen e.d., laten wij hier hvee mededeelingen volgen, die be..
stemd waren voor de aflevering van October 19-14. alsmede enkele mededeelingen van
na de bevrijding.
le. De Gemachtigde voor de Prijzen heeft op 17

Juni 1944 het volgende bepaald:

Artikel I.
/

De prijzen. waartegen kleine ,houtsorteeringen ten hoogste mogen; worden verkocht.
bedragen voor de hieronder vermelde soorten de daarachter vermelde bedragen:
Bij verkoop door producenten J Bij verkoop door handelaren
aan handelaren of verbruikers:
aan verbruikers:

.

loco bosch af

loco bosch af

I franco

op wa-

weg, berijdbaar francn op wagon weg, berijdbaar gOD, in SChIl of

...
...

lichte boompalen (geschild)
zware boompalen (geschild)
Hthte heiningpalen (geschild)
zware heiningpalen '(geschild)
perkoenen a (geschild) .........
perkoenen b (geschUd) .........
hekstokken (geschild) ............
klave.rruiterstokken (geschild) ...
tuin- of kribpaaltjes ...............
lich~ boonstaken ..................
middelzware boonstaken .........
zware boonstaken ..................
uitgesnoeide boonstaken .........
taadstokken ..... ......................
bloemstokjes ........................
erwtenrijs (25 stuk~ per bos) ...
turflatten ..............................

...

...

met 21h-tons beladen wagen

of in schip

met 21/2"tons be- dicbterbi
laden wagen
gelegen hnis

I 0.26 p. st.
I 0.40 "
I 0.16 "
I 0.28
I 0.24 G "
I 0.31 "
I 0.17
I 0.11 "
I 0.02
I 0.05 G
I 0.07 G "
f 0.13 "
I 0.D4
"
I 0.D4 .
I O.Oi
I 0.40 p. b.
112.- p.st.
meter

I 0.30 p. st.
I 0.47
I 0.20 "
f 0.33
I 0.29
I 0;36
I 0.20
I 0.13
I 0.025
I 0.07
"
I 0.09
"
I 0.16 "
I 0.07
I 0.04'
I 0.04'
I 0.45 ,po b.
115.- p. st.
meter

p. st. I 0.33 p. st.
I 0.52
I 0.22
"
"
I 0.37
I 0.32 "
I 0.40 "
f
I 0.22
I
I 0.15 " Ol
I
I 0.ü3
I
I 0.08 " "
I
, ',' I 0.10 " .. l
I
I 0.18
f
I 0.08
. . lP
f
I 0.055
I
" I 0.05"
I
p. b. I 0,50 p:'
114.- p.st. 117.- p. st.
meter
\ meter

....
.. ..
....
.. ..
.... ......
.. ..

..
....
.. ..

.. ..
.... .....
.... ....
.... ....
....
.... ......

I
I
I
I
f
I

0.29
0.45
0.18
0.32
0.27"
0.35
0.19
0.13
0.02'
0.06'
0.085
0.15
0.05
0.05
0.05
0.-15

.. ..
. ......
....
....
..
.. .
.. ..
..

.. ..
..
....
....
.. ..

....
.. ..
....
.. ..
b:

Esschenstelen (lengte 1.6 m en
topdoorsnede i,S cm) ............ I 0.12 p.st. I 0.15 p. st. 1 0.16 p. st. I 0.20 p. st.

Artikel 2.
De prijzen'. waartegen kleine houtsorteeringen, welke in artikel 1 niet met name zijn
genoemd en welke uit staakhout worden verkregen, ten hoogste mogen worden ver..
kocht, moeten tot die. in artikel 1 vermeld voor de meest nabijkomende soort, In redelijke verhouding staan.

.

Artikel 3.

Het bepaalde in de §§ 26 en iO van de Voorschriften in zake Indeeling. Meting en
Sorteering van in Nederland geveld hout ,(Imesvoorschriften) , zooals deze thans luiden,
is op dit prijsvoorsc~rift van toepassing.

Artikel i.
De Gemachtigde voor de prijzen k~n. in bijzondere gevallen. afWijkingen van het in
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dit prijsvoorschrift bepaalde toestaan of vaststellen en het afwijkend toegestane of
gestelde schriftelijk ter k;eonis van de betrokkenen brengen.

vast~

Artikel 5.

Dit prijsvoorschrift kan worden aangehaald als "Prijsvoorschrift 1944 kleine hout~
sorteeringen" wordt afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant en wordt geacht
in werking te zijn getreden op 1 October 1943.
I

2e. Prijzenverordening Boomkweekerijproducten.
Bij beschikking van den Gemachtigde voor de Prijzen: te Deventer dd. 12 Juni 1944
(Staatscourant van 22 Juni 1944. nr. 120) is ingetrokken de Prijzenbeschikking Bosch..
plantsoen en het Prijsvoorschrift Bosch~ en Haagplantsoen en Laanboomen. Dit houdt
in, dat thans dus uitsluitend van kracht is de Prljzenverordening Boomkweekerijproducten
1944. die gepubJi<:eerd Is in het Nederlandsche BoschbouwtfJdschrift van Mei 1944.

blz. 167.

I

3e. Prijzen vao mijnhout.

In de Nederlandsche Staatscourant van 17 Juli 1945. nr. 27. is gepubliceerd de vol~
geode beschikking van den Minister van ~andel en NijverheId dd. .16 Juli' 1945. nr. 2?7.
Artikel 1.
Artikel 1 van het Prijsvoorschrift 19H Inlandsch Mijnhout dient te worden gelezen
als volgt:
De priJzen. waartegen gekort, geschild en gesorteerd mijnhout door mijnhouthande~
laren ten hoogste mag worden verkocht bedragen:
biJ een doorsnede van minder dan 1i êm f 35,.- per m3 • zonder schors gemeten;biJ een doorsnede van 1i cm en, meer f 36.- per m3 • zonder schors gemeten. '
Artikel 2.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Pr~jzenbeschikking Wijziging Prijs~
voorschrift 1944 Inlandsch Mijnhout.
Artikel 3.
- Deze beschikking wordt afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant en wordt
geacht in werking te zijn getrede~ op ~,1 Maart 1945.
In de genoemde Staatscourant is tèvens opgenomen. een beschikking vao denzelfden
'
Minister eo van gelijken. datum, luidende:
Artikel 1..
Bijlage K. snh 1. van het Prijsvoorschrift 1943 Geveld ln1andsch Hout dient te
worden gelezen ais volgt:
M;jnhout (Naaldhout)
Maximum prijzen voor mijnhout:

..

.

Lang mijnhout
'tot 15 <:m
f 17.- per m3 •

I.
I

Gekort mijnhout

15 cm en meer

tot 15 <:m

f 18,- per m3

f 19,- per Di'
Artik~l

I
I

15 cm en meer
f20.- per m3

2.

Deze prijzenbeschikking kan worden aangehaald als:
I>rljzenbes<:hikking Wijziging .PriJsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.
Artikel 3.·

e
Deze beschikking wordt afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant eo wordt
geacht in werking te zijn getreden op 1 Maart 1945 •

.
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Teneinde de belanghebbenden in te lichten over de in dezen overgangstijd gel..

dende bepalingen meenen wij goed te doen hier een publicatie van den directeur van
het Staatsboschbchccr te laten volgen:
In verband met de vele vragen ,welke mij' den laatsten tijd van boSFhbezitters hebben

bereikt. meen ik goed te doen door het volgende in enkele korte puntén te Uwer
kennis te brengen.
ie. Het "Besluit Staatstoezicht op d!! Bosschen 1943" is in hoofdzaak gehandhaafd.
Voor ·het vellen of rooien van houtopstanden en afzonderlijke hoornen is dus nog steeds
een vergunning - eventueel cen lastgeving - noodig. Dit geldt ook voor het rooien
van stobben.
2e. Ook de .. Houtbeschikking 1941" is nog van kracht. Het is dus verboden hout
te verkoopen aan iemand. die met in het bezit is van een door of vanwege het Rijks.bureau voor Hout afgegeven geldige aankoopvergunning met uitzondering van brand...
hout. rechtstreeks van den producent aan den verbruiker. Licht staakhout (boeren...
gerl.efhout) mag aan landbouwers. tuinders en .veeteelers tot een hoeveelheid van l' m3
per bedrijf en per jaar vrij worden verkocht Overigens moet dit sortiment worden
verkocht aan handelaren in boerengeriefhout, die In het bezit zijn van een geldige
aankoopvergunning. Het is ten strengste verboden werkhout tot bÏ-arldhout te bestem...
men. Om hout uit eigen bosschen'-voor eigen behoefte of in eigen bedrijf te mogen
gebruiken moet na het verkrijgen der kapvergunning. verwerkingsvergunning worden
gevraagd aan. het Rijksbureau voor Hout. afd. Inl. hout. te Amsterdam.
3e. Registratie en vergoe~ding van schade aan bosschen ten gevolge van den oorlog
- hierin dus begrepen door of vanwege de Duitschers geveld hout waarvoor nóg geen
betaling werd ontvangen - zal geschieden vanwege den Dienst Landbouwherstel.
Hiervoor zullen spoedige richtlijnen worden bekend gemaakt
,
'Ie. Met het doel houtdiefstallen zooveeJ mogelijk tegen te gaan, wordt overwogen.
een algemeen vervoerverbod van hout in te steiien.
5e Er is een herziening van de houtprijzen in voorbereiding. Inmiddels zijn de prijzen
voor naaldhout...mijnhout te rekenen van' 1 Maart 1945 verhoogd rus v01gt:
lang mljnhóut tot 15 cm doorsnede ......... f 17.- per m3 .
Bij een doorsnede van 15 cm en meer ... .. 18.- .. .
Gekort mijnhout tot 15 cm doorsnede...
18.- t..
Bij een "doorsnede van 15 cm en meer... 11. 20;-.. ..
Voor .het overige hout zijn dus de prijzen overeenkomstig het "Prijsvoorschrift 1943
Geveld Inlandsch Hout" nog van kra~ht.
ti

ti

,

Mededeeling.
EVETRIA SYLVESTRANA CURT. OP ZEEDEN IN 1945
door

H. S. de Koning.

.

Bij mijn bezoek aan Ossendrecht en omgeving in Augustus van dit jaar viel het op.
dat vele zeedennenopstanden ·van a1le leeftijden in de omgeving van Bergen op Zoom.
Ossendre<:ht en Putten, een opva1lend ongezonden indruk maakten: doordat de dennen
. sle:bfs twee jaargangen l;13alden hezaten. waarvan vele tweejarige soms alle bruin
verkleurd waren en aangeboord. bleken te zijn. Het vennoeden ligt voor de hand, dat
dit, jaar weer Evetria sylvestrana. *) een tortricide. de .zeedennen heeft aangetast,
hoewel de mijngangen klein waren en zelden de typische ·uitboringsgatén waren te
vinden. Wel waren de mannelijke b10eiwijzen dikwijls volkomen doorboord. waren opgevuld met spinsel. excrementep en hier en daar een lege pophuid. In hoeverre de
naaldvreterij mogelijk voorafgaat aan de aantastingen van de bloeiwijzen •. en in hoeverre weersomstandigheden van invloed waren op het niet volledig .ontwikkelen van
de naaldbeschadiging is niet bekend. De tota1e indruk is echter dusdanig. dat het den
·leeken eveneens opva1t.

..

.

*) Zie Ned. Boschbouwk. öjdschr. XVII. no. 9. 262. 1944.

