MAATREGELEN INZAKE HET BOSCHWEZEN. DE
HOUTVOORZIENING EN DE JACHT. ')
I. Jachtwet 1923 en Vogelwe t 1936.
a.
Bij besluit van de Secretar issen-Ge neraal van de Departem
enten
van Landbou w en VisscheriJ en van Justitie d.d. 16 Januari
1942,
no. 67, is bepaald dat in de Jachtwe t 1923. voor zooveel noodig
in afwijking van artikel I dier wet. onder wild mede wordt verstaan
:
Grof wild: moufflons en wilde zwijnen,;
Klein wild: fazanten ;
Pels wild: dassen, steenma rters. boommarters. zeehond en en otters.
b.
Voorts is bij besluit van den Secretar is-Gener aal van het Departement van Landbou w en Visscherij d.d. 16 Januari 1942. no.
bepaald, dat voor de toepassing van de artikelen 54. 55 en 56 67,
der
Jachtwe t 192'3 onder schadelijk gedierte worden verstaan :
konijnen. vossen, bunzings, hennelijnen. wezels. verwilderde katten.
c.
Bij beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement
van Opvoed ing, Wetensc hap en Kultuurbeschenning d.d. 2 Februari
1942. no. 736. afd. K.W .• is bepaald. dat gedurende het tijdvak van
1 Januari 1942 tot en met 31 Maart 1942 niet zuIlen behooren
tot
de beschennde vogels in den zin der Vogelw et 1936;
a. in het geh~de Rijk: de Schollevaar. de Blauwe reiger. de Mantelmeeuw, de Zilvermeeuw. de Ekster. de Vlaamsche gaai. de Houtduif. de Sperwer en de Bonte Kraai:
b. in de provinciën Groningen, Friesland, Noordholland. Zuidholland en Zeeland : de Kokmeeuw.

2. Prijzenbeschikking Takkenb ossen no. 1 van den Secretaris-Gener
van het Departement van Handel. Nijverheid en Scheepv aart aal
30 Januari 1942, no. 3127 N.P .• directie van Handel en Nijverhed.d.
id.
Artikel I.

1. De maximum prijzen. waarteg en takkenbossen van een
lengte van 95 cm en een minimum omtrek, over den band minimum
gemeten,
van 75 cm en waarvan de binding en de dikte der takken en knuppels
.
alsmede de verhouding tusschen de hoeveelheden takken en knuppels
,
overeenkomen met die. welke op 9 Mei 1940 gebruikelijk waren, mogen
worden verkocht. bedragen. inclusief omzetbelasting;
a. voor versche takkenbossen. loco bosch aan den berijdbaren
weg!
per
bossen
1. van eiken Men/of beukenhout ........... ........... ........... :.. 100
7.2. van ander loofhout dan onder 1 genoemd .... ........... f 6.3. van .naaldhout ........... ..... ..... .......... ....... .......... ... ff 5.4. van eiken M enlof beukenhout en ander loofhout geM •
mengd ........... ........... ........... ......... ........... ........ f 6.5. van loofhout en naaldhout gemengd ........... ....... :..... f 5.-b. Voor droge. overjarige takkenbossen, loco bosch aan den berJjdba
ren
weg of af opslagplaatsen,;
1) Onder dit hoofd worden thans de maatregc1en gepublic
eerd
vroeger p1aats vonden onder .. Crisismaatregelen inzake oen ,boschbo die
uw",

100
per 100 bossen
1. van eiken.. enioE beukenhout .... .............. ............... f 9.2. van ander loofhout dan onder 1 genoemd ............... f 8.3. van naaldhout .................... :................................. f 7,4. van eiken.. en/of beukenhout en ander loofheut gemengd f 8.5. van loofhout en naaldhout gemengd ............. "......... f 7.2. De maximum prijzen. waartegen takkenbossen. welke niet voldoen
aan de in lid 1 genoemde vereischten. met uitzondering van de in
artikel 2 bedoelde takkenbossen. mogen worden verkocht. bedragen.
per 100 bossen
inclusief omzetpelasting:
a. voor versche takkenbossen. loco bosch aan den berJJd..
baren weg .............. , ..... ;....................................... f 3,50
b. voor droge. overjarige takkenbossen. loco bosch aan
den berijdbaren weg of af opslagplaats ..... ........ ..... f 4.75
Artikel 2.
De -maximum prijzen. waartegen versche takkenbossen van naald..
hout. van een lengte van ongeveer 100 cm en een omtrek, over den
band gemeten. van ongeveer 60 cm (z.g. spoorbossen). mogen worden
verkocht. bedraagt. inclusief omzetbelasting. H:.- per 100 bossen. ge~
laden op den spoorwagon.

Artikel 3.

1. De Sccretaris~Generaal van het departement van Handel. Nijverheid
en Scheepvaart kan voor de in artikel 1 bedoelde takkenbossen, welke
vóór den dag van· afkondiging dezer beschikking vervaardigd zijn,
hoogere maximum prijzen vaststellen.
2. Aanvragen hiertoe dienen binnen een maand na voormeld tijdstip
bij het Rijksbureau 'voor Hout te zijn ingediend.
Artikel 4.
Deze beschikking, welke kan worden aangehaald als .. Prljzenbe~
schikking Takkenbossen No. I", wordt In de Nederlandsche Staats~
courant bekend gemaakt en. treedt 14 dagen na den dag harer afkon..
diging in werking.

3. Prijzenbeschikking 1941 Eikels. Kastanjes en. Beukenoterl van den
Secretaris.. Generaal van het Departement van Landbouw en Yisscherij
d.d. 10 Februari 1942, no. 34480. Rijksbureau voor de VoedselvoOl'"
ziening in Oorlogstijd. afd. Algemeene Zaken.

Artikel 1.
Deze beschikking n~emt over de terminologie van het Inzamelings..
besluit Eikels. Kastap.jes en Beuenoten.

Artikel 2.
De prljz~n, tegen welke de agenten gehouden zijn de hun door de
rapers ter inlevering aangeboden en daarvoor in aanmerking komende
i!ikeJs. kastanjes en beukenoten van de rapers aan te koopen, bedragen.
voor eikels ......................................................... f 0 10 per kg;
voor kästanJes .......... .................... ..................... f 0.04 per kg ;
voor beukenaten ....... .......... ..... .......................... f 0.40 per kg.

Artikel 3.
De priJzen. welke de agenten voor de door hen verkochte eikel'!;,
kastanjes en beukenoten uitsluitend mogen ontvangen. bedragen:
voor eikels ............. ....... ...... ......... .... ......... f 14.- per· 100 kg ;
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6.75 p" 100 kg;
f 50.- pcr 100 kg.

voor kastanjes'
voor beukenaten

f

Artikel 4.
De prijzen, welke de hoofdagenten voor de door hen verkochte
eikels. kastanjes en beukenoten uitsluitend mogen ontvangen. bedragen:
voor eikels ......................................... "..... f 16.75 per 100 kg;
voor kastanjes ............................. ,............... f 8.50 per 100 kg :
voor beukenoten .......................................... f 57,50 per 100 kg.
Artikel 5.
Deze beschikking. welke kan worden aangehaald als: Prijzenbe
schikking 1941 Eikels. Kastanjes en Beukenoten. wordt bekend gemaakt
w

in de Nederlandsche Staatscourant en treedt in werking op den dag
na dien van haar afkondiging.
Over de regeling der inzameling van deze boomzaden zijn mede·
deelingen gedaan op blz. 517 en 518 van dit tiJdschrift. jaargang 1941
(October -aflevering).

4. Pn]zenbeschikking Mijnhout No. 2 van den Secretaris~Generaal van het
Departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart d.d. 17 Februari
J942. no. 6025 N.P., Directie van Handel en Nijverheid.
Artikel 1.
De maximum prijs. waartegen hout op stam, bestemd voor mljnhoul
van ten hoogste 18 cm doorsnede. zonder schors op borsthoogte gemeten. mag worden verkocht. bedraagt. exclusief omzetbelasting.
f 12.50 per m'.

Artikel 2.
De maximum prijs. waartegen mijnhout, vervaardigd van het in
artikel 1 bedoelde of daarmede overeenkomende hout. mag worden
verkocht, bedraagt bij levering franco mijn. inclusief omzetbelasting.
f 21.45 per ma, vermeerderd met de werkelijk betaalde spoorvracht.

Artikel :3.
Oe Secretaris--Generaal van het Departement van Handel. Nijverheid
en, Scheepvaart kan in overleg met den Gemachtigde voor de Prijzen
voorschriften, afwijkend van het bij deze beschikking bepaalde. vast~
stellen.
Artikel 4.
De prijzen,beschikking Mijnhout No. 1 wordt ingetrokken.
Artikel 5.
Deze beschikking. welke kan worden aangehaald als: Prijzenbe~
schikking Mijnhout No. 2. wordt in de Nederlandsche Staatscourant
bekend gemaakt en treedt op den dag na dien harer afkondiging in
werking

5. Wijzigingsbeschikking lnlar.dsch Rondhoftt-Naaldhofd No. 2 van den
Secretaris-Generaal van het Departement van Handel. Nijverheid en
Scheepvaart d.d. 17 Februari 1942, no. 7683 N.P. Directie van Handel
en Nijverheid.
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Artikel!.
Artikel 2 van de "Prijzenbeschikking Inlandsch Rondhout Naald·
hout No. 1"' wordt gelezen als volgt:
"De prijzen. waartegen palen van inlandsch rondhout~naaldhout ten

hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht. bedragen
voor geveld', gekort en naar den berijdbaren weg gesleept hout. als
in onderstaande tabel aangegeven (omtrek gemeten exclusief schors op
100 cm afstand van Ihet afgekorte dikke einde van
levering af berijdbaren weg:
a. 5 tot 8 Dl lengte:
1. omtrek 51 tlrn 60 cm ................................. . f
2. omtrek 61 tlm 70 cm ................................ . f
b. 8 tot 12 m lengte:
1. omtrek 61 tlm 70 cm ................................ . f

2. omtrek van meer dan 70 cm

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

den stam). bIJ

18.- per m3
24.- per m 3

;
;

26.- per m:J ;
f 30.- per ma",

Artikel 2.
Artikel 3 van de .. Prijzenbeschikking Inlandsch RO.lldhout Naaldhout
No. t" wordt gelezen als volgt:
"De prijs. waartegen perkoenen. van inlandsch rondhout-naaldhout
tenhoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht. bedraagt
voor geveld. gekort. geschild en naar den berijdbaren weg gesleept
hout van de gebruikelijke lengte van circa 1,60 m en de gebrulkelijke
doorsnede, gemeten op halve lengte. van circa 9.5 cm, bij levering
af berijdbaren weg f 17.- per' mW',
J

Artikel 3.
De Wijzigingsbeschikking Inlandsch Rondhout~Naaldhout No. 1
wordt ingetrokken.
Artikel 4.
1. Deze beschikking wordt in de Nederlandsche Staatscourant be·
kend gemaakt en treedt op den dag harer afkondiging in werking.
,2. Zij kan worden aangehaald als ..Wijzigingsbeschikking Inlandsch
Rondhout·Naaldhout No. 2".
De Prijzenheschikking Inlandsch Rondhout. Naaldhout No. 1 is opgenomen op blz. 12Q---.123 van dit tijdschrift. jaargang 1941 (Maarl~
aflevering) .

,

