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MEDEDEELINGEN INZAKE HET BOSCHWEZEN,
, DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.
A. PRIjZENBESCHIKKING GEVELD INLANDSCH HOUT 1946.
(Nederlandsche Staatscourant van,.21 Februari 1946. no. 37).

De Minister, van Handel en Nijverheid 'heeft bij beschikking van 20 Februari 1946.
no. '259. afd. HH. Directoraat~GeneraaI v. d. Prijzen,' gelet op artikel 3 van de Prijs-opdrijvings~ en Hamsterwet 1939;
"goedgevonden te bepalen:
Artikel I.
1. De prijzen. waartegen geveld inlandsch hout tcn hoogste mag worden te koop aan·
geboden of verkocht. zijn de in de hij deze beschikking behoorende bijlagen A tot en
met F. vermelde.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, gelden de in de bijlagen genoemde prijzen
pcr m3 , 'gemeten met schors, ter plaatse van velling.

Artikel 2.
Hout van andere soor.t. qualiteit en afmeting dan in de bijlagen van deze b-eschik..
king genoemd. mag slechts worden verkocht tegen prijzen. die tot de in deze beschik..
king vermelde in .. een redelijke verh()udlng staan. ~

Artikel 3.
1. Indien het vellen vait hel hout voor rekening van den kooper .geschiedt. moet de
verkoopprijs worden verminderd met de kosten. die door den kooper aan ~et 'vellen
zijn besteed. voor, zoover die kosten niet hooger -zijn dan wettelijk is geoorloofd.
2. Onder de kosten van het vellen zijn slechts te verstaan de arbeidsloonen. met in..
begrip van de ~ociale lasten. alsmede de noodzakelijke reis.. en verblijfkosten der be..
trokhn arbeiders.
*
" 1
3. In deze beschikking worden onder I.M.E.S ...voorschriften verstaan: de voorschrif..
ten inzake indeeling. meting en sorteering van in Nederland geveld hout. %ooals deze
zijn. vermeld in de Nederlandsche Staatscourant van 20 Mei 194:3. no. 97.

Artikel 4.
De verkooper is verplicht van eIken verkoop aan den kooper af te geven e~n factuur.
waarop zijn vermeld de n~m en het adres van den verkooper en. den. kooper.
datum van levering, de soorten, 'qualiteiten en afmetingen van het verkochte hout
volgens de indeeling van de toepasse1ij~e 1?ijlage. de hoeveelheden, de prijzen per een..
heid, alsmede afzonderlijk en gespecificeerd de vrachtkosten, welke door den verkoo..
per in rekeninQ worden gebracht.

.

.

.'

De Directeur.. GeneraaJ van de Prijzen kan. in bijzondere gevallen afwijkingen vari
h"et in deze beschikking bepaalde vaststellen en deze schriftelijk ter kennis van .de
betrokkenen brengen.

Artikel 6.
. Bij deze' worden ingetrokken:
1. Prijsvoorschrift 1943 Geve1d Inlandsch Hout;
.2. Prijsvoorschrift 1944 Kleine Houtsorteeringen;
3. Prijzenbeschikking Takkènbosschen No. 1.

,.
68
Artikel 7
Deze beschikking kan worden aangehaald als Prijzenbeschikking Geveld Inlandsch

Hout 1946,
. Artikel S,
Deze beschikking wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van lOcta...

ber 1945.
Bijlage A.

I,

I

1. Groveden. Lariks: Weymouthden, Fijnspar, Dauglas (Oregonpine):
Indeeling naar doorsnede volgens de
I.M.E,S. voorschriften

]~deeling

naar qualtteit volgens de
I.M.E.S. voorschriften.

A

Klasse Ja
Jb
2a

..
..
..
..

.

"

f -.-'

-.-

2b
3

33.35.38.-

4

40..

B

f 22.-

19.-

25.-

20._
21.-

27.29.31.-

23.25.26.-

23.-

.

C

f

De lengte der stamstukken van A ...qualiteit moet ten minste 3 m bedragen en de
minimum doorsnede aan het dunne eind 18 cm, gemeten met schors.
2. Is uit het hout van B ...qualiteit van de klasse 2a en hooger het zaaghout gesorteerd
en afgekort tot een minimum doorsnede aan het dunne eind van 18 cm. gemeten met

schors, dan mag de maximum prijs van dit hout worden verhoogd met ten hoogste
f 5.- per m3 •
3. Voor zaaghout van A~qualiteit met een minimum lengte van 6 m en een minimum
doorsnede aan het dunne eind van 18 cm, gemeten met schors, mag de prijs in reke...
ning worden gebracht voor B~qualiteit, vermeerderd met ten hoogste 50. pct.
4. Voor paalhout met ..een mînimum lengte van 6 m en een minimum doorsnede van
10 cm, gemeten met schors, op 1.30 m van het dikke eind en. van 6 cm, gemeten met
schors, aan het dunne eind, mag de prijs Van het hout van B·qualiteit met 30 pct.
•
worden v e r h o o g d . ,
. Voor paalhout met een mInimum lengte Van 12 m en een: minimum doorsnede van
10 cm, gemeten met schors, aan het dunne eind, mag de prijs van het hout van B·
qualiteit met 50 pct. worden verhoogd.
Om aan de eischen. voor paalhout te voldoen. 'moet de stam of het stamstuk recht
zijn, een verloop -hebben van maximaal 1 cm per m en _het hout _gezond zijn.
S. Voor geschUd hout van dikteklasse 1. in voor den' handel gereedgemaakte sortee...
ringen, geen mijnhout zijnde, bedraagt d~ maximum prijs f 37.50 per m3 , loco bosch
.aan de berijdbaren weg, ,en f 4250. per m3 , franco op wagon of in schip plaats van
afzending, bij vérkoop door producenten aan handelaren: of verbruike-rs.
Bij verkoop door handelaren: aan verbruikers bedraagt de maxima prijs resp. f 41.en f 46.-.
.,
'"
Voor ongeschild hout in deze sorteertngen moeten de in dit lid vermelde rnaximwn
3
prijzen met f 5.- per m worden verlaagd.
6. Voor hout van lariks en douglas mogen de bovengenoemde prijzen worden verhoogd,
voor hout beneden 20 cm middendoorsnede met schors met 20 pc:t. en voor hout van
20. cm mïddendoorsnede met schors en daarboven met 25 pct.

i
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Bijlage B.
1. Eiken~·. Iepen~., Esschen~, Noten~. Acacia~ 'en Vruchtboomenhout :
Indeeling naar qualiteit volgens de
LM.KS. voorschriften

lndeel1ng naar doorsnede volgens de
I.M.KS. voorschriften

.

A

.1

-Klasse 1.
2.
3.

..
..

.
..
..

i. .

78.91. ...
101.-

~

5.
6.

-.-.63.-

B

f 28.- .
38.18.60.70.80.-·

C

f 21.32.11.51.60.68.:'"

De lengte der stamstukken van A~qua1iteit moet" ten minste 2 m bedragen en de
minimum doorsnede aan het dunne eind 18 cm, gemeten met schors.
2. Voor zaaghout van A ..qualiteit met een minimum lengte van 6 m èn een minimum
doorsnede aan het dunne eind van 18 cm. gemeten met schors, mag de prijs voor B..
q\laliteit vermeerderd met ten hoogste 50 pct., in rekening worden gebracht.
3. Voor paalhout niet een minimum lengte van 8 m en een minimum doorsnede van
25 cm, met schors gemeten. op 1.30- m van het dikke eind en van 10 cm, met schors

gemeten. aan het dunne eind. mag de prijs van het hout van B~qualiteit met 30 pct~
worden v~rhoogd.
\
•
. f.
Voor paalhout met een minimum lengte val} 12 m en een minimum doorsnede van
10 cm, met schors gemeten. aan het dunne eind. mag de prijs van het hout van B·
qualiteit met 50 pct. worden verhoogd.
Om aan de eischen voor paalhout te voldoen, moet de stam of het stamstuk recht
zijn. weinig verloop hebben en het hout gezond zijn.
,4. Voor esschenhout mag een toslag van 10 pct. boven de hierboven vermelde prJj:l:en
worden berekend.

Jndeeling' naar doorsnede volgens de
volgens de _"I M E:S. voorschriften.

;1,

,

Bijlage C.

Beuken:

A

..

Klasse I. \
2. :
3.
"
1.
"
5.
6.

..

..
..

lndeeling naar qualiteit valflens de
IME.S. voorschriften.
f _._

-.-

.

. 18.55.61.68.-

,

B

C

f 27._

f 23.-

°33._
37.12._
47.52.-

28:'"
32.36.10._
11._

.

De lengte der stamstukken van A~qualiteit moet ten minste 2 m bedragen, en de
minimum doorsnede aan het dunne eind 18, cm, gemeten met schors.
Populieren :

Bijlage D.

lndeeling 'paar doorsnede volgens de
I.M.E.S. voorschriften.
Klasse I.

..

,

.
..
..

,

V
3.
i.

5.
6.

•

lndeeUng naar -qualiteit volgens de
IM.ES. voorschriften.
A

B

C

f -.-

f 13.17.21.-

f 11.-

.;...~-

27.33.39.-_
45._

25.~

30.35.-

15.18.21.- .
25.30.-
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o'e lengte der stamstukken van A-qualiteit moet ten \minste 3 m bedragen en de

~nimum

doorsnede aan het dunne eind 18- cm. gemeten met schors.

Bijlage E.
Linden, Berken en WUgen:
IncleelinQ naar door.sD~de volgens de
I.M.E.S. voorschriften

Indeeling naar qualiteit volgens de

I.M.E.S. voorschriften
A

Klasse I.

"

"

,

"
"

"

f -.-

2.
3.
-4.
5.
6.

-.-

,

B

C'
fli.-

20.26.30.35.40.-

17._
22.,26._
30.31.-

34.39.-

is,-

'.

.

f 16.-'

57."

De lengte der stamstukken ,van A ..quaJiteit moet ten minste 3 m bedragen en de
minimum doorsnede aan het dunne eind 18 cm gemeten met schors.
Bijlage F.

Brandhout:
.

, Loolbo';, m"

Naaldhout

,a

uJt:tonderlag
van populieren

Popu1!eren

,'

I Takkenbossen
a. BIJ ve-rkoop door producenten. ter plaatse van
velling. geleverd aan stapels van 5 stuks. per Joo
bossen

,~

f 1-4.50 -

f 17.-

b. Bij verkoop door handelaren. loco bosch aan den
berijdbaren weg, geleverd' aan de mijt. per 100
bossen

I.

,

22.-. .

19.50

11. Onultgesnoeid stamrijshout :

loco bosch aan den berijd'baren weg. per stapelmeter
111. Takrijshoutl
I
loco bosch aan den berijdbaren weg.-per 'sta~lmeter
IV. Overig brandhout. waa~onder gegrepen werkhout
van qualiteit ex volgens de I.M.E.S. voorschriften.
loco bosch aan den berijdbaren weg. per stapelmeter

2.-

I

t

3.-

1.-

1.50

10.-

13,':'

N.B. Dezer dagen verschijnt deze prijzenbeschikking in den vorm uan een handig boekje
(zakformaat). dat door; de Redactie uerkrijgbaar wordt gesteld bij de Firma
Ponsen é1 Looijen te magening("n tegen den - prijs van
ct.. bij vooruitbetaling
te voldoen.
REDACTIE.

I
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B. PRIJZENBESCHIKKING . AANMAAKHOUT 1945.
(Ned. Staatscourant van 2 Januari 1946. no. 1).

\ De Minister van Handel en Nijverheid heeft bIJ beschikking van 2 Januari 1946,
no. 14 § 11 bepaald:
Artikel 1.
De prijzen. 'waartegen drvog aanmaakhout bij ,.levering franco huis verbruiker ten
hoogste mag 'worden te koop aangeboden of verkocht. bedragen vQÓr:
1. ongesorteerde droge kleine stukjes aanmaakhout, vervaardigd van afval van de
houtbewerkingsbedrijven. f 0.073-1 per kg ;
2. losse stukjes droog aanmaakhout van een normale lengte van ,circa 15 cm en een
dikte van gemiddeld lYz cm en ten lloogste 2 cm, fO.11 per kg;

3. stukjes als onder 2 aangegeven, doch verpakt in papieren zakken of gebonden in
bosjes. f 0.11 per kg.
•
. J
,

Artikel 2.!
De Directeur~Generaal van de prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen van het
in deze beschikking bepaalde vaststellen. en deze schriftelijk ter kennis van de betrok..
kenen brengen.
Artikel 3.
De Prijzenheschikking Aanmaakhout No. 1 wordt jngetrokken met ingang van den
dag van in werking treden van deze beschikking.

Artikel 4. •
Deze besch~kking kan worden aangehaald als:

Prijzenbescwkking

Aanmaakhout

1945.
Artikel 5.
Deze beschikking treedt in werking op den dag na dien, der afkondiging in de Neder...
landsche Staatscourant.

C. SCHADE AAN BOSSCHEN EN HOUTOPSTANDEN TEN GEVOLGE VAN
BEZETTINGS- OF DqRLOGSHANDELlNGEN.
1

Degene. wiens bosschen of houtopstanden schade als bovengenoemd hebb~ geleden.
kan deze opgeven aan den Dienst voor Landbouwherstel.
Daartoe 'zifn voor boschbezitters bepaalde formulieren verkrijgbaar bij den, houtvester
van het Staatshoschbeheer. in wien's ambtsgebied de beschadigde bosschen liggen. De
eigenaar of gebruiksgerechtigde van weg . . , dijk.. of erfbeplantingen kan de schade aan..
geven bij den Plaatselijken Bureauhouçler van' den Provincialerl. VoedseJcommissaris.
I
Onder schade, die niet alleen' omvat schade aan den houtopstand van een bosch.
maar mede schade aan den grond (bv. door bomtrechters) ,en aan de gewone bosch...
wegen en afrasteringen, wordt begrepen de schade, voortvloeiende uit diefstal door
de plaatselijke bevolking, aangezien deze diefstal med~ een rechtstreeks gevolg is van
I. de oorlogsomstandigheden en een zoozeer algemeen verschijnsel was. dat soms
ge..
heele boschperceelen daardoor vernield w e r d e n . '
.
Voor vergoeding komen niet in aanmerking de z.g. affectieve waarden. welke ver. .
loren zijn gegaan. en ook niet de _vermeende waardevermindering als bouwterrein.
De eigenaar of gebruiksgerechtigde vult op de formulieren (in 4. .voud) den aard
en omvang der schade in en zendt ze dan terug aan den houtvester. die vervolgens
de schadeomschrijving controleert en het bedrag der schade taxeert. De verdere af~
Wikkeling "geschiedt daarna door den Rijksdienst voor Landbouwherstel. Hooge Nieuw~
. straat 6a. den Haag.
"

I

,r

\

.,

Referaten.
TRO~ISCHE

I

•
BOSCHBOUW.

Die Birke in der Sowjelunion. Hein i s c h. Z. I. Weltlw. 7/10, 151-451, 1911.
Rusland heeft 68 millioen ha loofbosch en daarvan bestaat 66 % of ± 45 millioen
ha uit berkenboseh. Deze cijfers alleen reeds teekenen voldoende het belang, dat Rus . .
land bij den berk heeft. En voor hoeveel doeleinden, worQt de berk niet gebruikt. ,
In 't 'voorjaar wordt uit het .sap van de g~ritste boom een goede berkenwijn gewonnen. de wortels :z;ijn een uitstekend vlechtmateriaal voor de vervaardiging van manden.
het extract van de bladknoppe'n geeft een geneesmiddel tegen rheumatiek. en dat' van
schors en takken tegen 7.Onnebrand en huidziekten of wordt I;jebruikt in de parfumerie.
uit het blad wordt een gele kleurstof bereid. die met krijt en aluin een donkergroene
verf geeft.

I

Berkenschors bevat een lool.!jtof. die gebruikt wordt bij Iooiing van Juchtleder en de
geelkleuring van wol. Uit de kurkachtige bast wordt door droge desti1latie juchtoliè
of berkenschorsolie verkregen, ::voor 50 % bestaande uit betuline. Het l<l:atste heeft een
korrelige structuur. dat men veel in de cellen van den berk vindt en dat in spiritus
oplosbaar is. Betuline geeft ook de witte kleur aan de schors. Uit de schors wordt
verder teer en roet gewonnen ~n het laatste wordt weer gebruikt voor de samenstelling
van een zwarte verfstof. Berkenkool is een uitstekend filtreer materiaal. De tievolking
maakt verder van de bast schoenzolen. Uit berkenteer wordt eèn zwarte zeep bereid,
die uitstekend is voor huidaandoeningen.
. .
De berk geeft uitstekend btandhout. in kwaliteit komt het direkt achter de beuk.
Het berkenhout is om zijn blankheid voor bepaalde meubels. zoo voor lambrlzeeringen
zeer gezocht. het wordt -verder gebruikt voor de vervaardiging van manden en vaten.
In Rusland kome't veel soorten voor. Bijzonder waardevol is de ijzerberk. BetuIa
Schmidtii. Rgl. die uitmunt door groote hardheid. Het moerasberkhout is niet hout
van een bepaalde soort. maar berkenhout, dat jaren lang op den bodem van rivieren
of vijvers heeft gelegen en onder 'Inwerking van kiezelzuur hard en zwart is geworden.
Dit hout is moeiJijk te krijgen en wordt dan ook duur betaald. Het wordt bij Kasan
(ASSR. der T~rtareo.) en bIJ Tschebosary (AS SR der ,schuwaschen) gevonden.
Tot nu toe heeft men zich in Europa weinig met de studie van den ber~ bezig ge~
houden~ omdat voor West~E\1ropa de berk niet van zoovE>el beteekenis is. Aan de
onderzàekingen van S u kat s c hen en andere Russen werd weinig aandacht ge ..
schonken.' Nel S s 0 n s wist "Voldoeqde belangstelling te wekken; zijn sruclies leidden
tot een beter inzicht in de vruchtbaarheid van de berkenbastaarden. Door hybridisatie
wil men kOInen "tot waardevollere en voor bepaalde doeleinden geschikte herkensoorten. Uitgebreide laboratoriumproeven zijn aangezet. om de bruikbaarheid van berken..
1001bast na te gaan en hoe haar hoedanigheid dOOf menging met andere looibasten
valt te vèrbeteren. Juchtleder,i met berkenbast gelooId. houdt lang de typische lucht
+ .
"
van herkenolie vast.'"
Alleen Europeesch Rusland heèft 225.000 ha kapbaar loofbosch. waarvan 60 %
berkenboseh. met 22 millioen tot 25 millioen ro3 berkenhout. waarvan men jaarlijks
450.000 ton berkenschors kan' oogsten of ongeveer 25.000 ton zuivere looistof. Daarnaast zou men nog kunnen oOgsten 120.000 ton bast. die 30.000 ton berkenteer zouden
kunnen leveren.
.
v. Z.
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