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Mededeelingen 'van. de Ned~rla:ndsche
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Als nieuwe leden zijn met ingang v'an 1 Januari 1944 aangenome~:'
G. B. G. Cr.o m hof f. Markt 8,. Enschede,. bezitter van het landgoed ..Espelo···
onder Enschede en
.
.
.
.
.
Ir L. C. Ha n sen. landbouwkundig ingenieur bij het Staatsboschbeheer. IJssel~
kadé iO, Kampen.
" ' . ' '.
. '
- '
Als persoonlijk donateur- is met ingang van dienzelfden datum aangenomen.,:
',$. van U r k. ambtenaar bIJ bet StaatSbosebbeheer, Insulindelaan 11. Hilversum.
· Eveneens met ingan~ van dien datum is het lidmaatschap val} Mevrouw H. F. G. ,
van Heek ter' Kulie. Huize ..TeesiJ:!.k·:, Boekelq overgeschreven op de lijst der'
dOllateurs-instellingen op naam v,an I:tet Boschbedrijf .. Stepelerveld·~ te Haaksbergen. ver....
teg"enwoordiger R. C. H u cl i g, .. Onder d~ 'Windmolen!'. Haaksbergen.
.
. '.'
Overleden: Ir B. 0 u int j e r te Wolvega. l~d ,der Ned .. Boschbouwvereeniging.
--'---~'~
'"'~
"',
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WETENSCHAPPELIJKE CURSUS EN ALGEMEENE LEDENVERGADERING.
,

,

,

'

Op 15 October 1943 wcrd~ de vereenvoudigde ·17c Wetensch~pPelijke Cursus ge ...
houden" in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht. De Voo r zit t e. r leidde deze' cursus
in met de verontschuldiging voor he.t oogenschijnlijk .kar:ige. programma: ..Wij krijgen
immers vandaag alleen' iets te hooren over de bladwespen. in Nederland en dan nog
· iets. dat nog specialer is, natije1ijk de bladwespen op den lariks en den fijnspar". Dit
· dient echter in het grootere verband van het zeer 'belangrijke probleem der herbe..
bossc~ing te worden gezien, Van den Japanschen lariks weten wij feitelijk. nog heel
weinig, op drogen grond dient Dien er voorziChtig mee te zijn. in Groot Brittanië is
het gebleken. dat de groei· eerst sneller en daarna langzamer is dan van den Europee...
schen lariks:van de' houtkwaliteit weten "Wij nog zeer weinig en op het gebied van de
ziekten en beschadigingen kunnen wc nog van .alles beleven. Toch wenschte hij niet
zoover te gaan als L e c Ier q in zijn 'boek ..Boomenspiegel voor den wandelaar".
die. schrijft: "Een blijvende figuur in onzen bosch.bouw zal hij wel ngoit worden en
wanneer' wij in Nederland naar~ h~t blijvende ,bosch willen en niet bij roofbouw blijven
stilstaan, dan zullen we den Japanschen lariks moeten laten sçhieten!',
Hierop ii·praken Prof. Dr W. K. J. Roe p k e te Wageningen en Or A. D. V 0 û t e
te OUerlo over de hiervoor door den' voorzitter aangekorÏd.igde o'nderwerpen. Van deze
voordrachten zullen 'overzichten In dit tijdschrift worden opgenomen; zij. werden ·aan·
. . ' ,,.:... .
. 'gehoord qoor 55 leden, I donateur en 8 g\noodigden.;..
Des nantiddags werd de algemeene ledenuergadering gehouden. Van de door den
Voo r zit ter ·gehouden openingsrede zal de tekst eveneens in 'het tijdschrift worden
opgenomen. Op deze vergadering werd het jaarverslag over 1942 aangenomen,'
bracht de kascommissie haar verslag uit .over de conWie van ·de boekhouding. werd
rekenhig en verantwoording afgelegd door den penningmeester en deze gedecharcheerd .
en werd. de begrooting óver 1944 goedgekeurd •. waarbij de. contributie op f 15.- werd
'. ··gehandhaafd.,
"
;
'.
. '
• ,",'
'. ,
'~ In de· nieuwe kascommissie werden benoemd de'heeren M. de Koning, Or J..R.
B e ver s 1 u i s en S. H. F red e ri k s. Bij de verkiezing van een nieuw be,stuurslid
in de periodieke vacature, ontstaan door het aftreden van Or Th. C. 0 u cl e man S,
werd gekozen Ir A. A. Bon n e m a, terwijl in de redactie P .. B 0 0 d t 'werd herkozen.
De in het October..nwruner voorgedragen wijzigingen van 'het Huishoudelijk Regle...
ment noodig in verband met de instelling·' van het persoonlijk donateurschap, werden ,
.. aldus vastgesteld..
. ..
...
J."' •
I..
.
•.•
Als mededeelingen uit de practijk _deelt de heer 0 u d e man s mede, dat hij ver,:,
leden jaar 5 hl Douglaskege1s op de zaadzolder had bewaard om dezè bewaring,swijze'
"
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aan de praktijk te toetsen. Dit zaad Het hij nu In .Augustus eesten. ~aama ceI} kiem~
krachtOllderzoek uitwees. dat de kiemkracht practisch dp peil was gebleven. daar deze
53 % bedroeg. 'terwijl dit van het in het najaar gei!este zaad varicëerde van 50--58 %.
Voorts memoreerde hiJ als bijzonderheid, dat er dit jaar zelfs geen enkele Douglaskegel
~
t
kon worden aangetroffen.
Op een desbetreffende vraag van den heer de B e a ufo r t, deelt de heer 0 u d e...
man s een en ander mede over de cultuur van Abies grandis. Hij heeft in December
, een paar kg zaad van deze. houtsoort uitgezaaid, doch het resultaat was teleurstellend.
wat het aantal geslaagde plantenl betreft. Van de tenslotte 8.000-10.000 verkregen
planten. heeft hij enkele nader onderzocht en hij constateerde een zeer diepe beworte·
Jing. Na het verspenen in het voor/aar doen deze planten het eerst niet en gaan dan
als 3--4.. jarige planten aan, den groei. Volgens hem moet men ze zoolaog met rust
laten; daar zij Jaat uitIoopen hebben zij geen .last van de vorst en. behoeven niet te
worden afgeschermd. In den handel is er nog at wat vermenging met A. Lowiana en
met den groenen vorm van Abies concolor. Oudere exemplaren verplant men beter in.
het najaat. De heer Fr e cl e rik s meende. dat juist om het diepe wortelen tegen te
gaan 'beter elke 2 jaar kan worden verspeend en dat hij dan ook de voorkeur geeft
aan verplanten in het voorjaat'. Bij cudere planten:. die geregeld verspeend zijn. zou
,'....; echter; ook verplanten in het najaar goed mogelijk zijn.
Verder zjjn nog eenigç belangrijke beslissingen op deze vergadering gevallen. In de
eerste plaats is op voorstel van den Voo r zIt ter besloten om' den Secretaris~
Generaal van Landbouw en Visscherij een. telegram te zenden; met het verzoek uit de
ve(gadering om de houtprijzen te verhoogen en op een peil te brengen. dat boschbouw
mogelijk is. daar er plannen bestaan om\ de houtprijzen -niet alleen niet te verhoogen.
\ _
maar om ze te verlagen.
Daarnaast sprak de Voo r zit ter de wenschelijkheid uit om zich met hetzelfde
verzoek te wenden tof de CLS. - "Centre Internatiónal de Sylviculture" - met cen
adhaesiebeuiging aan het advies van deze instelling aan- de verschillende regecringen
en met het voorstel om hier te lande een onderzoek te yerrichten naar de gewcnschte
houtprijzeIl/. De vergadering verklaarde -zich met dit voorstel accoord. Het ,voorstel
zal door den Nederlandsehen vertegenW?Ordiger van de c.I.S. worden ingediend.
\ I

• I

Tenslotte deed de heer Hou t zag ers meded~eling van het vrijwel voltooien van
het werk der nomendatuur...commissie voor de houtsoorten. Hij vroeg of er nu ook
niet iets concreets kan worden verwacht van de andere nomendatuur·commissies. ook
al is de internationale samenjwerking niet volledig. In dit verband wees' hij er op, dat
de &tomologische Vereeniging toch ook verder werkt. Mogelijk kon deze commissie
nieuw leven worden ingeblazen met wat ,andere leden. De Voo r zit t. e r bedankte
hierop den heer Hou t zag ers vQOr de suggestie en zeIde nadere overweging tcx;:.
Met h,et aftreden van Or Th. C. 0 u d e man s sprak de Voo r zit ter woorden
van dank voor:: de warme belangstelling. die "de heer 0 u d e man s steeds voor de
vereeniging heldt getoond. Hij herinnerde aan, zijn led~wervingsactie. zijn vele mede~
deelingen in de vergadering en in het tijdschrift en aan de alleraardigste excursie en
gastvrije ontvangst op Schovenhorst in dit voorjaár. De heer 0 u d e man s verraste
toen als afscheid zijn mede-bestuursledeni en zijn oud.voorzitter Prof. A. teW e c hel.
met het geschenk'van een uit het hout van een oude ceder van Schovenhorst vervaar~
digde en door de firma B r u i n zee I gci:onserveefde groote ronde broodplank. Hij
herinnerde er aan, Qat S a lom 0 van het welriekende cederhout een tempel wenschte
en hoopte. dat S a lom 0 's vtijshèid door de welriekende oud~testarnentische geur van
deze broodplankeI1! in de leden van het bestuur mocht varen. opdat de vereeniging
daarvan haar nut zou mogen ervaren.
,
De Secretaris .:ler Nederlandsche BoschbouWvereeniging.
,.
F. W. Burger.

PERSONALIA.
Bij beschikking van den Sec~etaris~Generaal van het departement van Landbouw en'·
Visscherij is, gelet op artikel -4 van het Besluit Staatstoezicht op de Bosschen 1943.
met ingang van 1 'October 1943 Dr Th. C. Oudemans te Putten (G.) buiten
bezwaar van 's Rijks schatkist benoemd tot Hoofd van de afdeeling "Particulier Bosch~
bezit" bij het Staatsboschbeheer.
r

Met ingang van 1 November 1943 is Ir D. C. van Sc h a i k als Jandschaps...
adviseur voor Limbufg bij het Staatsboschbeheer benoemd .
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MAATREGELEN
INZAKE HET BO$CH\VEZEN;
,
DE HOUTVOORZ)ENING EN DE JACHT,
J

~

,

1. Uitvoering Houtbeschik!üng 1941, no. 1.

De Directeur van het Rîjksbureau voor Hout. daartoe gemachtigd doör den Secre ...
taris-Generaal van hit Departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart, in overeen'stemming met § .2 der Verordening No. 3/1940 van den RIjkscommissaris voor het
. bezette Nederlansche g~bied en met art. 4- van het Besluit No. 93/194:1 tot instelling
van de betrekking van Gemachtigde -voor het Boschwezen, de Houtvoorziening en de
Jacht. maakt ter uitvoering van de artikelen -4 tot en met 9 der Houtbeschikking 1941
No. 1 bekend, dat hl; ,met ingang van t· Octoher 1943 zijn navolgende bekendmakin ..
gen. t.W.:
' . '.
.
.
10 • dd. 7 Maait 194:1. NederlBndsche ,Staatscourant 00,'47, dd. 7 en.8 Maart 1941 ;
r. dd. 10 Maart -1941. Nederlandsche Staatscourant no. -:18. dd. 10 Maart 1941 ;
3'. dd. 20 Mei 1941. Nederlandsche Slaatscourftn% no. 97. dd. 20 Mei 1941 ;
4', dq: 23 Me! 1941: Nederlandsche Staatscourant no, 99. dd, 23 en 21 Mei 1941;
5', dd. 13 Jun! 1941. Nederlandsche Slooiscourant no. 119. dd. 23 Juni 1941;
6°. dd. 29 AugustuS 1941. Nederlandsche Staatscourant no. 168. dd. 29 en 30

Augustus 1941;

.

.r.

,

dd. 3 September 1941. Nederlandsche StAlltscourarit no. ·171. dd. 3 September
1941 (met uitzondering voor wat betreft detailhandelaren in kurk) i
8', dd, 19 September, 1941. Nederlandsche Slaoiscouranl no. 183. dd. 19 en 20
September J 941 ;
. '

lMl'

\

.

9°.' dd. 3 October 19-:11. Nederlandsche Staatscourant no. 193. dd. 3 en -:I October

-

lM1;0

,

.

"

10 . dd. 3 October 1941. Nederlandsche Staatscourant no. 212. dd. 30, October 1941 ;
11°. dd. 1 November 1941. Nederlandsche Staatscourant no. 213A, dd. 1,November

1941 ;

•

. ,

.

. 12°. dd. 5 November 1941. Nederlandsehe Staatscourant no. 216. dd.·5 November

1941;·

,

..'. /

'

13°. dd. 18 November 1941. Nederlandsche Staatscourant no. 225. dd. 18 Novem~

ber 1941 ;
14', dd. 27,Februari 1942. Nederlandsche Staa/scourant no. 41. dd, 27 en 28 Fe. bruari 1942;
'.
,
15'. dd, 16 April 1942. Nederlandsche SlaBtscourani no, 73, dd. 16 April 1942;
16': dd, 20 April 1942. Nedcrlondsche Staa/scourant no. 75. dd, 20 April 1942;
17', dd. 21 Apri! 1942, Nederlandsche Slaatscourant no. 76. dd, 21 April 1942;

18 0. dd. 30 April 19~2. Nederlandsche Staatscourant no. 83. dd. 30 April 1942;
103. dd. 1 Juni 1942;
19°. dd. 1 Juni 1942. Nederlandschc Staatscourant
20°. dd, 13 Juli 1942. Nederlandsche Slaatscourant no, 133..dd. 13 Juli 1942;
21'. dd. 24 Juli 1942. Nederlandsche Staalscourant no. 142. dd. 24 Juli 1942;
22°. dd. 7 September 1942. Nederlandsche Staatscour~mt no. 173. dd. 7 September
~
..
:
1942 ;
.
2,30. dd. 1-:1 September 1942. Nederlanc/sche Staatscourant no. 178. dd. 14 Septem~
ber 1942; ,
,
. .
'." •
,'-'
!
l
24°. dd. 25 September 1942.'Nederlandschc Staatscourant ·no. 187:... dd. 25 September

no.

1942;

"

"

..

.

25°. dd. 28 September 1942. Nederlandsche Staatscourtint no. 188,' dd. 28 Septem-

ber 1942;

...,

26 0. dd. 3 Maart 1943, Nederlandsche Staatscourant n6. --:14. dd. 4 Maart 1943;
27°. dd. 17 Maart 1943. Nederlandsche Staatscourant no. -54. dd." 18 . Maart 1943-;
28 D • dd. 4 Mei 1943. Nedcrlandsche Staatscourant no. 85. dd. -:I Mei 1943; .
29 0. dd. 30 Juni 1943. NederlandsC'he Staatscourant no. 124, dd. 30 Juni 1943.
'
wijzigt., samenvat' en opnieuw vaststelt als volgt:
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Begripsbepalingen.
Artikel 1.

Werkhout :' alle rondhout,' voor zoover dit kan worden gerangschikt onder één der
sortimenten. omschreven in de §§ 6 tlm 8 en 21 tlm 26 van de I.M.E.S.~Voorsçhriften
1943. alsmede alle gezaagd en beslage~ hout;
.
brandhout: alle hout. dat ongeschikt is voor werkhout ;
generatorhout : hout. dat bestemd is voor het vervaardigeIlj van blokjes )'oor gas:.
. generatoren;'
,_
stobbenhout : ondergrondsch hout en het stamdeel. dat na vel~ng aan den: wortel
bl;jfl;
vruchtbobmen : appel..,' pC,re.., pruirne~. kerse... perzik.. en mbe.r:beihoomen.
<

"

lnschr,ijving.

Artikel 2.
"

,'."

,

Van de verplichting tot he't' doen: van" een verzoek tot inschijving. als bedoeld in
lid 1 van artikel 4 der Houtbeschikking 1941 No. 1. wordt dispensatie verleend aan
die ondernemingen, die van den detailhandel }n houtproducten of rotting haar normaal.
bedrijf maken.
. .
Koop, verkoop en aflevering.

Artikel 3.
Onverminderd het in artikel 4· dezer' bekendmaking bepaalde. wordt de bij artikel 7.
lid 6,' der Houtbeschikkiog 1941 No. 1 .gegeven dispensatie ingetrokken tent aanzien
van het koopen. verkoopen en afleveren van:
1°. hout op stam;
_ .
..'
2°. werkhout. inJandsch zoowel als buiten"landsch. gebruikt zoowel 'als ongebruikt;
3°. generatorhout ;
"
iO, stobbenhout. indien" op de daarop betrekking hebbende vergunning, aan wel
lastgeving tot rooien, afgegeven door het hoofd van het Staatstoezicht op de Bosschen •.
is vermeld. dat het dient te worden bewerkt of verwerkt voor speciale doeleinden;
,5°. brandhout. geen generator... ' of stobbenhout zijnde, voor zoover dat wordt be",trokken bij den producent en niet is bestemd voor de voorziening in de normale eigen
brandhoutbehoefte van den ~ooper.
.
Artikel 4.
1. Van het in artikel 7. lid 1, der '"Houtbeschikking 1941 No. 1 vervatte verbod
wprdt hierbij- dispensatie .verlee;td ten aanzien van het koopen, verkoopen en aflevere~
,~:

, /

1

I

"

I '

' .

'

licht staakhout: voor zoover dit wordt verkocht en afgeleverd door producenten
en handelaren. aan en wordt gekocht door landbouwers, tuinders en veetelers vo'of
eigen bedqjf tot een. maximum hoeveelheid van 1 m":l per bedrijf per boschbedrijfsjaar
(I October-30 September) ;
,.'
"
.',
.
2°. hout Van vruchtboomen:. met uitzondering van het verkoopen en afleveren van,
dit hout door deJ? producent. I
-;,":'
' . '
2. Aan de bij lid 1. sub 1 0., vermelde dispensatie worden de nayolgende voo·rwaar...
den en beperkingen verbpnden:
-\.
'
•
a. Producenten. moeten na verkoop van het bij lid .1. sub 1°" bedoelde staakhout
ih de eerste week van de maand. volgende op die, waarin de verRoop heeft plaats
gehad, schriftelijk "aan het Rijksbureau voor Hout op daartoe bij dit bureau verkrijg ...
bare formulieren opgeven de door hen verkochte hoeveelheden en soorten staakhout, ~ .
met vermelding van de namen en adressen van de koopers.
b. Handelaren mogen het bij lid 1. sub 1 0., veime1de staakhout . slechts 'aan .hun
gebruikelijke afnemers verk.oopen en' afleveren, en m.oeten in de eerste week van de
'maand, volgende ,op die. waarin ,de verkoop heeft plaats gevonden, schriftelijk aan
het Rijksbureau voor H(fut op daartoe bij dit bureau verkrijgbare formulieren opgeven
de door hen verkochte hoeveelheden en soorten hout, met vermelding vàn. de namen
en adressen van de koopers.
,Bewerken. verwerken, en~.
Algemeen.
Artikel 5, '
Onverminderd het in ärtikel 6 bep~alde. wordt d~ bij artikel 7•. Ïid 6, van de Hout~
0.

.

-

~.'."

I

,

'f' ,

-..

'I
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I
v~~ het, be';"erke~. '~:

,
"

b~~'~hjkklng 1941 No. 'gegeven dispènsatie Î9getroKk~n ten a-anzien
doen bewerken.'verwerken en doen venVerken (verzagen ên doen verzagen daaronder '
.begrepen) van rond~. gezaagd of beslagen inlandsch en' bUitenlands<::h Europe~sch hout,. ",
.",.'

Artikel 6.

.' .

,,'

;

.

..

.
..

f

.

1. Van het in artikel 7, lid I, der Houtbe~chikking 1911 No. I vervatte verbod
wordt hierbij dispensatie verleend ten aanzien van het bewerken. doen, bewerken, ver..
werken en aoe~ verWerken - (verzagen en doen verzagen daaronder begrepen) van:
1 0 " werkhout voor gel?ruik in ergen landbouw... of boschbedrijf door produ,centen •. die
in het bezit zijn van een' lastgeving tot vellen en' opleveren-, van hout tot een hoeveel ..
heid van 0,5 o/d van ,de in voornoemde lastgeving vermelde ~oeveelheid; met dien v~r.. ~
standc, dat ten minste 0.500 m3 per boschbcdrijfsjaar mag worden verwerkt, echter met
,
"'een maximum van 3 m3 per boschbedrijfsjaar (l 'October-30' September) ;
2°. hout van vruchtboomen; ,- ~,
",'
't,
~.
3°, brandhout. geen generator.. o~ stobbenhout zijnde;
" _
..
1. 4°. stobbenhout. tenzij op dei daarop betrekking hebbende vergunning, dan wel last:geving tot rooien, afgegeven, door het Hoofd van het Staatstoezicht op de Bosschen,
is vermeld. dat het dient te worden bewerkt, of verwerkt voor speciale, doeleinden. .
2. Aa-n de in het eerste lid vermelde dispensaties woidt de voorwaarde verbonden,
dat de aldaar sub 1°. bedoelde producenten van de door hen of op h!JIl last bewerkte.
resp. vervlerkte.' hoeveelheden en, soorten hout n?,uwkeurig aanteekening houden op
daartoe bij het Rijksbureau voor Hout verkrijgbare formulieren. welke telkens .in de
eerste week van de maand, volgende op die, waarin de be~ of verwerking heeft plaats
I
gevonden,. àan dit Bureau, ,moeten worden gezonden.
.'.
~
"

,.

'.i.

':')

".'
,

,

;

.\

,

Artike17,

De bij artikel 7. lid 6. der Houtbeschikking 1941 No. 1 gegeven dispensatie wordt·
ingetrokken ten:' aanzien van het gel;lruiken, verbruiken. bewerken, verwerken, doen
bewerken en doen verwerken (v~rzagen en doed verzagen daaronder begrepen') VaI!
alle soorten hout'-van niet Europeesche herkoinst.'
.

"

,

Be; ,en verwerken' UOOl' speCiale doeleinden.'
:- Artikel 8.
", On~erminderd het bij de artikelen 5 tot en met 7 dezer bekendmaking bepaalde word~
, de bij artikel 7. lid 6, der Houtbeschikking 1941 No. 1 gegeven' dispensatie 'ingetrokken
ten aanzien van het bewerken._ doen ,bewerken. verwerkeni en doen verwerken, (ver~
zagen en doen verzagen' daaronder begrepen) van: " .
.
, .'
, 10. hout, dat In aanmerking komt voor werkhout. tot brandhout of brandhoutblokjes ;
hout tot houtskool;
" ;',
".'
"
'.
3°. hout voor verduisteringsdöeleinden of ter beschenniog van glasruiten;., -"
4°. hout en houtafval tot ,houtslijp. cellulose of houtmeel;
5°. hout ,tot houtblokjes voor gasgenerator~n.
,"
";,
Gebruikte botervaten.
"
". \

r.

.

"

",

'.

.1'

)

'., Artikel 9:

"

Onverminderd het in artikel '10 bep~181de, wordt de,in artikel 7. ·lid p, der Hout~
beschikking 1941 No. 1 verleende dispensatie ingetrokken ten aanzien: van het koopen,
verkoopen, afleveren. gebruiken. verbruiken. bewerken en verwerken. doen bewerken
en doen verwerken~en:'het vç)Qrhanden' of in. voorraáa houden van gebruikte botervaten,
(binnenlandsche en buitenlandsche). al' dan I.1iet in }Vaaiervorm, van de daat:van afkom..
stlge duigen en hoepels, al~mede
uit deze vaten of duigen, en hoepels vervaardi,gde
verpakkingsmiddelen.
. '

van

Artikel 10.

'.

"

Van het verbod ~tot voorhanden of in voorraad houde~ Van gebruikte bofervatén,
al dan nIet in waaiervorm. van de daarvan afkomstigè duigen en hoepels en de daaruit
vervaardigde verpa'k1dngsmiddelen wordt hierbij dispensatie verleend op voorwaarde,
dat voorraadllouders. wanneer h~ geldige koopvergunning'en Wórden aangeboden, de
daarin 'vennelde producten verkoopen en afleveren aan ~e(n) gene te wiens (wier)
t /.
name de köop"vergunning Is gesteld.
'.'

"

. ,.'
"

"
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Vçrvoer.
Artikel 11,
.-. '....

Van krachtens artikel 9 der H1utbeschikking 1941 No. 1 bestaande vervoerver..
bod wordt op grond van lid 3 van dat artikel dispensatie verleend, behoudens het bij
artikel 12 bepaalde.

Artikel 12,
De bij artikel 11 verme~de dispensatie geldt niet ten aanzien van ongeschild inla~dsch
eikenhout met een dikte van 20 cm en minder. ieder jaar· gedurende de periode 15 April
tot 1 Augustus.
..,.

Vergunningen en dispensaties•.

...

Artikel 13,
Alle vergunningen gelden· slechts onder de voorwaarde. dat van de op grond van·
die vergunning verrichte handelingen nauwkeurig boek wordt ·gehouden, eventueel
volgens daartoe· gest~lde richtlijnen.

,

Artikel. 14.
Vergunningen tot het kOOpen van hout" of houtproducten gelden,' tevens voor den
verkooper als verkoop~ en afleveringsvergunning! doch zijn, ongeacht het bij het vorige

artikel bepaalde en ongeacht nader te stellen! voorwaarden. slechts van kracht. :inclien:
10 • de daartoe bestemde koopbrieven volledig eI1 naar waarheid zijn -ingevuld:
2 0 , kooper en verkooper den koopbrief eigenhandig hebben onderteekend i ,
3°. aan den kooper geen 'andere houtsoort of houtproducten en geen grootere hoe...
veelheid wordt verkocht en afgeleverd dan _waarop de koopbrief' (nog) recht geeft:
4°. bij verkoop en aflevering door. resp. biJ koop van den producent de ·eventueel
bij de vergunning. resp. lastgeving tot vellen of rooien. afgegeven door het Hoofd van
het Staatstoezicht op de Bosschen. vermelde hoeveelheid generatorhout wordt afge..
leverd aan de Coöperatieve Inkoop. Centrale. Generatorhout U.A. (LC.G.) te Amster...
dam. dan wel deze verklaart op afname van dit generatorhout geen prijs te stellen;
5°. wordt voldaan aan eventueeIe bijzondere voorschriften. welke te dien aanzien
door den directeur van het Rijksbureau voor H01,lt zijn gegeven.,

Artikel 15.
Vergunningen tot het koopen. ve.rkoopen. afleveren. bewerken. verwerken. doen
bewerken en doeh ver".lerk~n (verzagen; en. doen verzagen daaronder begrepen) van
de hieronder genoemde houtsoorten en houtproducten moeten worden) aangevraagd bij
,_
de telkens daarbij vermelde instanties. •
. We r"k h 0 u t, ongebruikt rond -en nczaagd, inlandseh en buitenlandseh Europecsch.
Vergunningen voor het koopen. bewerken, verwerken •..enz. dienen te worden aangcJ
vraagd bij de vakgroep. resp~ ondervakgroep, waarbij de aanvrager is aangesloten en
welke behoort hetzij tot de Vakgroep Groothandel in Hout. hetZij tot de Bedrijfsgroep
Houtindustrie. hetzij tot de Bedrijfsgroep Houtverwerkende Ambachten.
Zij. die niet bij een dergelijke (onder)vakgroep zijn aangesloten. dienen. zich - te
wenden tot het Rijksbureau voor Hout te Amsterdam. Een uitzondering vormen de
vergunningen tot koopen. verWerken. enz. ·ten behoeve van de bouwnijverheid. Deze
moeten worden aangevraagd bij den Algemeen Gemachtigde voor de Bouwnijverheid
cn den Wederopbouw;
.
gebcuik(l.-: Rijksbureau voor Hout•.
Gen era t 0 zo /J 0 ut: Rijksbureau voor Hout.
St 0 b ben hou t: Rijksbureau voor Hout.
Ge b·r u i k te B 0 t·c r V·8 ten: Rijksbureau voor hout.
, Aankoop in het· buitenland: Aan~ en verkoopbureau van ~kkerbouwproducten
(A.V.A.). Bezuidenhoutscheweg 15. ·s~Gravenhage.
...
Buitenlanseh. niet EuropeeslCh houf: Rijksbureau voor Hout.
Hou t s kop I: Rijksbureau voor Hout.
_ . .
.. Ver V 0 er: Ongeschild cikenlwut,: Directie en houtvesters van het Staatsbosch...
beheer.
Ni e t ge noc md e ge IJ 8 l I en: Rijksbureau voor Hout•
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Wij rneenen goed.· te doèn llaast deze officieele mededeeling die is opgenomen in
de Staatscourant van 1 October 1943 no. 191. ten ,gerieve van onze lezers. bovendien op
te nemen de navolgende mededeeling van den Directeur van het Rijksbureau voor'
Hout. houdende richt1ijl]eru. die sed~rt l October j.l. moeten worden gevolgd:
•
Aangezien met ingang van 1 October 1943 ingevolge CCD vóór qien datum in de,
Staatsco~rant door mij te publiceeren beki!ndmakirtg. het koopen. verkoopen,- afleveren:
he .. en verwerken van alle houtesoorten zonder vergunning zal zijn verboden. doe ik
U onderstaand de Doodige rIchtlijnen toekomen, welke nà 1 October a.s. zullen moeten
worden gevolÇld. ~P dien datum vervallen alle gegeven vergunningen.
•
I

Koopen, verkoopen en afleveren."
. Het 'koopen, verkoopen en afleveren 'van ho~t, rond zoowet. als gezaagd en beslagen.
,," inlan'dsch, zoowel als buitenlandsch, zal slechts 'mogen geschieden, tegen overlegging
Van een z.g. koopbrief, zooals tot nu toe voor dcn aankoop van inlandsch höut op
stam werd uitgegeven.
.
Deze koopbrieven moeten door hen, die ziln aangesloten bij de Vakgroep Groothandel
in Hout, de Bedrijfsgroep Houtindustne of d~ Bedrijfsgroep, Houtverwerkende.,Ambach·
ten worden aangevraagd bij de Vakgroep. resp. Ondervak"gróep. waartoe zij behooren,
in alle andere gevallen bij het Rijksbureau voor HO\lt. De navolgende door de Be·
,'"
drijfsorganisaties ingestelde bureaux zullen blijven bestaan: .
Centraal Bureau voor de distributie van gezaagd naaldhout Wijde Steeg 18. Am ...
sterdam C . '
'.. '"
-,.'
2. Distributlebureau Populieren (voor populiercrJj en wilgen), Kcizersgracht 517, Am·
5terdam C. ,
.
.
,
,
3. Distriçutiebureau Bepkenhout, Ke;tzersgracht 517, Amsterdam C; dit zal. voortaan
worden genoèmd Distributiehureäu HéJrdhollt cn als' zoodanig belast zijn met het
'. behandelen van alle loofhoutsoorten. uitgezonderd pop,ulieren en wilgen. Hieronder~
. vallen dus eiken. iepen. esschen. e.d.··
,
Aanvragen voor niet-Eurppeesche houtsoorten behooren te worden ingediel),d bij h~
Rijksbureau voor Hout.'
.
'. , .
, . ......
. ,
"..
Vergunningen ten behoeve van 'de, bOUWnijverheid, moeten ",,"Orden aangevraagd bij
den Algemeen Gemachtigde voor de Bouwnijverheid en den Wederopbouw.
Deze rege1ing geldt eveneens voor alle Duitsche instanties, die haar hout derhalve
slechts zunen mogen betrekken op door het Rijksbureau voor hout uitgegeven koop:
brieven. Alle niet door of namens~ het Rijksbureau voor Houi: gegeven verklaringen
en/of bewijzen- zijn derhalve waardeloos.
'
. . '
In dit v.erband zij erop gewezen. dat koopbrieven. welke het stempel "weermacht",
dragen. uitsluitend geldig,' zijn voor aankoop bij een ,.Wehrma'cht~HQlzlager". die met het
stempel "GB·Bau" bij de opslagplaatsen 'voor de bouwnijverheId Ollder .de rayonge~
machtlgdèn. Indien het door het Duitsche instanties verlangde hout niet bij ,de des~
betreffende opslagplaatsen in voorraad is. moet naar de Ab~. Forst und Holzwirtschaft.
~ .Utrechtscheweg 59 te Arnhem worden verwezen.
Kooper zoov,"CI als, verkoop er dienen de koopbrievèn, te onderteekenen. waarmede
'- zij er tevens voor instaan, dat de inhoud overeenkomstig de waarheid is ingevuld. ,
Van de drie deelen. waaruit de koopbrief bestaat. moet één deel ,door den kooper
worden behouden. eén deel door- den verkooper ~ terwijl de derde strook moet worden
.'
I
opgezonden aan ,het Rijksbureau voor Hout. t
Zooals thans reeds gebruikelijk, zullen de k~pbri_even in den, regel wa:rden uitge·
geven in -een· ,koopboekje. Op het koopboekje, resp .. den koopbrief zijn dUidelijk de
voorwaarden en verplichting-en_ verm.eld, waaraan men zich dient te .houden. O.m. wordt
hierbij de verplichting -opgelegd nauwkeurig 'boek te houden van alle, aan~ en ver.
koopen ..Men' neme met grootc zorgvuldigheid van voornoémde voorwaarden kennis.
T~n aanzien van. bepaalde houtsoorten kan het volgende worden opgemerkt:
,
,
a. Inlaflds~h hout.
.;,.~"
Vergunningen tot het koopen van inlandsch hout rechtstreeks yan den producent·
,
zullen, sl.echts gelden voor het koopen: van liggend rondhout. gesorteerd volgens' de
I.M.E.S .•voorschriften_ 1943 (déze voorschriften zijn tegen' qetaling van f 0.25 verkrijg~
baar bij het Staatsboschbeheer te Utrecht. Museumlaan 2. gironummer 54430). Pro . .
dilcenten zijn n.l. volgens deze voorschriften verplicht het door hen of op hun last
gevelde hout te doen opwerken tot de sortimenten. zoo als daarUi: venneldl Hout op
stam zal derhalVe niet meer ,mogen worden ge· of verkocht.
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b. Brandhout.
Brandhoüt mag in het algemeen vrij worden ge... en verkocht'- Het koOpen van
,
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brandhout dàor handelaren rechtstreeks ~an den produceht is verboden: Diè br-and..;
houthandelaren. die in de basisjaren 1937/38/39 brandhout van den producent plachten
te koopen. kunnen daartoe bij het Rijksbureau voor Hout cen vergunning aanvragen.
. Verboden is ook het koopen., verkoopen en aflev~ren van stoçben. indien deze blijkens
· de aanwijzingen van her Hoofd van het Staatstoezicht op de Bosschen verwerkt dienen
te worden voor speciale doeleinden (b.v. voor houtskool).
I'
>
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c. Generatorhout.
qe regeling voor gen7:rat~rhout, blijft ongewij~i~d:
d. Staakhout (Boerengeriefhout).
Lic!:tt staakhout mag dOOf' I;ndbouwers. tuinders en veetelers per bedrijf per bosch..
bedrijfsjaar (1 October tot 30 September' d.o.v.) vrij worden -gekocht tot een hoeveel;"
heid ,~van 1 DiJ (zie par. 25, en 26 van de I.M'.E.S.~voorschri.ften). Hierbij zullen
handelaren echter alleen aan hun gebruikelijke ,afnemers mogen verkoopen en afleveren.
Bovendien moeten de producenten en hL'mdelare.Q' in de eerste week van de 'maand.
volgende op die. Waarin de vrije verkoop' heeft plaats gevonden. aan het Rijksbureau
voor Hóut opgave doen van de verkochte ,hoeveelheden en soortèn, van hO,ut met
vermelding van' de ni.lmen en adressen van de koópers. Deze opgave mo!!t geschièden .,
op daartoe bij het Rijksbureau voor Hout verkrijgbare formulieren. Handelaren in'
licht staakhout (boerengeriefhout) moeten voor aankoop van dit hout in h~t bezit zijn
van een. desbetreffende vergunning.
.
C". Vruchtboomen.
Vruchtboomen 'mog:n 'vrij worden ge... en ver.kocht. Alleen dienen producenten bij
· verkoop daarvan in hef bezit te zijn van een spe~iale vergunning van het Rijksbureau
voor Hout. Deze vergunning zal in het algemeen worçlen verstrekt. indien is, voldaan
aa'n de eventueele verplichting. een bepaalde hoeveelheid generatorhout te leveren aan'"
de Inkoopcentrale Generatorhout.
"
.
"-10, Ondér vruchtboomen wordt verstaan: appel .... perellt-. pruimen7' kersen.... perzik... en
moetbeiboomen..
.
"
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Verwerken en bewerken.
Behalve het koopen. verkoopen en afleve~en. is ook verboden hef verWerken en
bewerken. doen verwe~ken en doen bewerken (verzagen en doen 'verzagen 'daaronder
begrepen) van hout. Dit geldt dus ook voor eiken. iepen. esschen en: ,andere.-loofhout· ,
'soorten. die tot nu toe vrij mochten worden' verwerkt. Bij de aanvragen voor' koop ... 'vergunningen! dient derhalve te wor4en vermeld. waartoe men het hout wil bestemmen •
opdat eventueel tegelijk met de koopbrieven een be~. resp. verwerkingsvergunning kan
worden gegeven. Afzonderlijke aanvragen tot het be... en verwerken van" hout dienen
te worden gericht tot:
I
,
.
' •
a. voor zoover het betreft naaldhout. het Centraal Bureau;
b. voor zoover het betreft ,populieren'" .en wilgenhout het D~stributiebureau Populieren.. "
liout;
... _
,
c. voor zoover het betreft ander loofhout. het Distributiehutcau Hardhout.
Be... en verwerkingsvergunningen voor hout. opgeslagen onder den Algemeen Ge...
machtigde voor de Bouwnijverheid én den Weder:opbouw. dtenen te wórd~Q. aange...
· vraagd bij den A. G.
'.
,
Op dit algemeene be... en verwerkingsverbod be,staat voor 'producent~,n 'een belang~
rijke uitzonderin.9. Producenten zullen namelijk. wanneer zij een lastgeving', hebben ont... ~
. vangen tot vellen en opleveren V~ hout. hiervan. Y2 % vrij mogen be .... resp. verwer... "",
kc", voor gebruik in eigen landbouW'" of boschbedrijf. met dien -verstande. dat zij steeds
minstens Y2 ,m:J en niet ,meer dan 3 Îl13 per boschbedrijfsjaar zonder vergunning vrij
zullen mogen verwerken. Van de, zonder vergunning verwerkte hoeveelheden zal de
producent aantèekening moeten houden op bij het Rijksbureau voor Hout verkrijgbare'
formulieren. welke tevens in de eerste week V3Çl .de ,maand. volgende op -die. ,'waarin
de be... of verwerking heeft plaats gevonden. aan dit Rijksbureau moeten worden
"
ingezonden.
I '
...
· ' Het blijft' geoorloofdtzonder v~rgunning.en stobben te verwerken 'met Uitzondering
van dië stobben. welke door het Hoofd van het Staatstoezicht op de Bosschen zijn
bestemd voor speci~le doeleinden.
" '
'..
.
,Ook het be ... en verwerken van vruchtboomen iS,niet aan :en verfiJlUlnin~ gebonden.
o v e" r g, a n gsm' a" a t r' e gel.
Ten ein'de te voorkomen. dat per '1 October de houtverwerkende onderneming~n
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zoilden komen stil te liggen. verleE!Tl ik hiermede· yoor de maand October 1913 .toe~.
stemming tot het be~ en verwerken van hout uit .eigen voorraad. ·onder voërwaarde, dat:
1. per dag niet meer wordt be. . of verwerkt dan in SE;ptember 1943 gem.iddeld' per
'da.g is be.. of verv(erkt;
. ,
2. alleen hout·, mag worden be... of vei"W"Cikt, waarvoor hetzIj vóór 1 October 1943
geen beperkende bepalingen t.a.v. de be... of verwerking bestonden, hetZij uitdruk . .
kelijk een be... ,of' verwerkingsverg1,lnning was verleerl!d, echter "Voor den duur' en
de hoeveelheid, waarvoor deze zou hebben gegolden;
,.
3. deze dispensati~ yervalt zoodra 'hetzij een nieuwe vergunniQQ. is gegeyen, hetzij
mededeelip,g is gedaan dat geen nieuwe vergUIlnjng .za1 worden verstrekt.
Nadere inlichtingen verschaf~ desgewenscht het Rijksbureau' voor Hout.
.
.2. Wijziging' Houtbeschikki~g 1941 no. 1.'
,
"
.
.
,
De Staatscóurant van 7 October jJ" nr. 195, bevat een wijziging van de Houtbe ...
sd;tikking 1941 No. 1, krachtens 'welke in artikel 1 'van deze beschikking de begrips~
omschrijving vaJ? '..hout op stam" is vervallen. Hierdoor valt voortaan onder de wer~
king .der Houtbeschikking 'niet alleen het ··hout op stam, waarvoor een kapvergunning
is· afgegeven. c.q. kapdwang is opgelegd, doch alle .hout op stam, dat 'los van den
-bodem wordt verkocht. ongeacht al of 'nlet afgegeven kapvergunning of opgelegden'
kapdwang. Door d.eze wijziging kan dus in het vervolg de Directeur van het Rijks ... '
bureau voor Hout ook in die gevallen. waarin hout op stam werd verkocht waarvoor
geen of nog geen kapvergunning was. gegeven. tot vervolging doen overgaan, indiende transactie zonder zijn vergunning is geschied. .
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