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MAATREGELEN INZAKE HET BOSCHWEZEN.
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.

Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.

~

In het December·nummer 1943 van dit tijdschrift werd opgenomen het Prljsvoor·
schrift 1943 Geveld Inlandsch Hout. 'De afdceling Prijzen van de Vakgroep "Groot·
handel in Hout", heeft cen interpretatie van dit prijsvoorschrift opgesteld, welke is
goedgekeurd door den Gemach~igde "oor de Prijzen. Deze interpretatie luidt als volgt:

Algemeen.
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In de Bijlagen A. B, C en D is
eenheid. waarvoor de prijzen gelden. niet genoemd.
Deze eenheid ~s evenwel 1 m3 , zoodat de in deze bijlagen. vermelde prijzen bedoeld
3
.zijn als prijzen per m ,

Artikel 1.

Dit behoeft geen nadere toelichting.

Artik.! 2.
Het. verkoopen van hout van verschillende kwaliteiten en afmetingen tegen een
doorsnee . . of totaalprijs is niet meer toegestaan. Niet alleen dat mede hierdoor het
verkoopen op stam niet geoorloofd is, ook zal, indien een stàm uit twee of meer stuk. .
ken van verschillende kwaliteit bestaat, niet één gemiddelde prijs voor den geheelen
stam' vastgesteld kunnen worden, doch zal voor elk stuk de prijs afzonderlijk moeten'
worden bepaald. Elk stuk zal dan ook apart moeten worden opgemeten en verrekend.
Indien de stam niet in twee stukken wordt verdeeld, kan hij slechts worden ingedeeld
bij de klasse van het slechtste stuk en kan de prijs dan ook niet hooger zijn dan voor
deze klasse maximaal is vastgesteld.

Artikel 3.
1. De bepalingen voor langhout zijn nie~ van toepassing op lang' mijnhout. Dit laatste
moet wel "uitgesleept" (zoaals tot nu toe gebruikelijk) worden geleverd.
2. Ten aanzien van het hout, dat per stapelmeter wordt verkocht. is van de ge . .
dachte uitgegaan, dat het hout dáár moet zijn gestapeld vanwaar het op de gebrUikelijke
wijze per as of per schip kan worden weggehaald. dus op open plaatsen in het bosch
of boschwegen e.d., waar men met kar en paard of vrachtauto komen kan, of vanwaar
het direct in schip kan worden geladen:

Artikel 4.
Dit artikel laat de mogelijkheid open, dat het vellen enlof. uitsleepen van het hout
door den kooper geschiedt. De kosten daarvan (loonen voor het vellen en sorteeren
van het hout
sociale lasten, welke daarop vallen en eventueele reis ... en verblijf...
kosten der arbeiders) moeten echter in aftrek 'van de koopsom worden gebracht,
doch mogen nict hooger zijn dan in geval de verkooper zelf voor het vellen enfof
uitsleepen had zorggedragen. Het is dus zaak in dergelijke gevallen, alvorens tot den
koop over te gaan, hieromtrent met den verkooper tot overeenstemming te komen.
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'Artikel 5.

De in dit artikel genoemde toeslag ad ten hoogste 10 % mag slechts worden ver..
langd, indien speciaal op aanwijzing van den kooper is gesorteerd en daardoor extra
kosten zijn ontstaan, welke gemotiveerd kunnen worden. Deze toeslag mag evenwel
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slechts berekend worde~ ,voo'.; zoov~r de 'bijlagen A tlm K geen bijzondere bepalingen
bevatten, d.w.z. voor zoover in deze bijlagen, ni,et reeds. om welke reden ook. een
toeslilg is toegestaan.
./ Àrtikel 6.
In di~ ártikel wordt bepaald. dat hout van an<;lere soort en/ef afmeting dan in artikel
genoemd (ten rechte wordt hier bedoeld: dan in de bijlagen van artikel 1 genoemd).
slechts tegen p'rljzen mag worden verkocht. welke tot de in dit prijsvoorschrift genoemde
.
, prijzen staán in een verhouding. zooals die op 9 Mei 1940 was.
Deze bepaling kan ten aanzien van de afmetingen slechts worden toegepast, indien
het gaat om dikten van boven de 60 cm en welke voor de desbetreffende houtsoort .
als uitzonderlijk groot moeten worden beschouwd. en wel van dien aard. dat daarvoor
op .9 Mei 1910 -Ook reeds een extra~prijs werd betaald. Hetzelfde geldt ten aanzien
vfln de lengte. Slechts dan is een extra~prijs gemotiveerd. wanneer <Je lengte zoodanig
is. dat da.C!rvoor ook op 9 Mei 1940 reeds een extra~toeslag werd gegeven.
Overigens is het niet toegelaten. dat voor cen stamstuk van A~kwaliteit. dat de
minimumlengte voor den prijs voor A~kwaliteit niet haalt. een' in verhouding lagere
prijs wordt (echter boven den prijs voor de, B~kwaliteit) gegeven. Voor een dergelijk
.
stamstuk mag hoogstens de prijs voor de B-kwaliteit worden gevraagd.
Voor een eikenl stamstuk van. A~kwaliteit met een doorsnede van 39 cm en een
lengte van 2.80 m mag dus evenals voor een eiken stamstuk: van B~kwaliteit met een
dikte van 30 cm en eeri lengte ~ail 2 m nfet meer dan f 32.-:: p. m:l wO:,den betaald.
De artikelen 7 tot en met 11 behÓeven geen nadere toelichting.

Bijlage A.
Eiken~.

lepenl Essehenhout.

Hetgeen ln- de Toelichting omtrent de indeeling naar doorsnede uit de I.M.E.S.~
'voärschriften wordt aangehaald. spreekt voor zichzelf. Een stam met een middendoor~
snede van 29.9, cm wordt met betrekking tot het berekenen van den inhoud gerekend
een doorsnede te hebben van 29 cm. en valt dus in klasse 2. Een stam met een midden~
doorsnede van 30 cm valt in klasse 3, en z.
. .
Overigens is het vail belang te weten. dat hij de lengte~meting naar beneden op
halve meters of even aantal decimeters wordt afgerond. dus op 0.8. 0.6. 0.5, 0.4. 0.2
of 0.0 m. Voorts. moet ingevolge par. 12 der I.M.E.S.·voorschriften een overmaat
worden gegeven van 1 % aan het dunne einde van den stam. met een maximum van
10 cm. Deze ovennaat wordt b,ij de beTekening van den inhoud. resp. den prijs. niet
~
meegerekend.
.
Indien een stamstuk bijv. voor verkoop op 7.80 m wordt afgemeten. moet dit ten~
minste 7.88 lang zijn. Mocht een stam door toevallige omStandig~eden in werkelijkheid
slechts 7.87 m lang zjjn. dan mag slechts een lengte van 7.60 m. in rekenirig worden
gebracht. Dit zal zich in de praktijk echter wel ,niet voordoen. aangezien de produc.ent
een dergelijken stam steeds op 7.88 nt +al afkorten.
De bepaling. dat bij zeer waardevol hout -meer klassen - telkens van 10 cm mogen worden gevormd. zal slechts voor die geval1en zin kunnen ,hebben. waarin een
. .
._
.
hoogere prijs dan de: maximumprijs gemotiveerd is.
. Wat de: kwaliteitskla.s5en! betreft. practisch komt het er op neer. dat. de normale
hier te lande voorkomende kwaliteit die van de B~klasse is. Wat daarboven uitsteekt
(recht. nagenoeg kwastvrij en weinig verloop) kan aangenomen worden tot de A~
klasse te behooren ; alles wat er londer komt tot de ~klasse. en indien her heel slecht
is, tot de Cx~klasse.
-'
,

Bijlage C.

"

Grovedennen. Lariksen. Weymouthdennen. Fijnsparren. Douglas (Oregon Pine).
De in deze bijlage bepaalde prijzcu gelden zoowel voor grovedennen en weymouth..
dennen als- voor fijnsparren en douglas (oregon pinc).
Voor: lariksen mag. voor zoover zij in de dikteklassen la en tb valIen. 10% toeslag
worden gerekend en voor zij in hoogere klassen thuishooren 25 %.
Voorts wordt sub a. bepaa1d. dat voor stanunen of klossen van kwaliteit A. klasse
2b. een minimumlengte geldt voor 10 m met, een topdoorsnede van 20 cm. terwijl voor
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stammen of klossen van de kwaliteitsklas.sen 3a, 3b en 4 (hiermede wordt ten rechte

bedoeld de dikte~k1assen 3a. 3b en .4:) een minimwnlengte geldt van 4 m.
Het Is evenwel niet de bedoelifl9' dat hiermede een. iIilireuk gemaak~ zou worden
.. op de desbetreffende I.M.E,S.~voorschriften. n.l. dat aan de kwaliteitsklasse A afme~
tingen zouden worden verhonden. De bedoeling is, dat de prijzen voor de A~kwaliteit
eerst worden toegekend. indien het hout teruninste de afmetingen heeft, zooals hierbij
zjjn genoemd.
<
De prijien voor de Apkwaliteit worden dus eerst toegekend hij een doorsnede van
2b. middendooTsnede 25-30 cm, en een lengte van 10 m bij een topçloorsnede van
20 on. Bij grootere doorsneden (dikteklassen 3a, 3b en 4:) geldt een mirumumlengte
van 4: m.
~
Indien een stam of klos geschikt is voor leiding mast, heipaal of bergroede (voor
deze laatste moet hij tenminste 10 m lang Zijn) mag een! toeslag in rekening gebracht
worden van 500/0' welke toeslag echter vervalt. .indien de stam of klos van de kwa1i~
teitskIassc A is. Dit zou zich kunnen voordoen bijv. bij een stam van 25 cm doorsned.e.
Op de prijzen van <ie A~~lasse mag deze toeslag dus <niet worden gelegd.

Bijlage H,
Generatorhout.
Sub 1 van deze bijlage wordt venneld, dat tot generatorhout wordt gerekend het door
/
den verkooper daartoe af te leveren brandhout.'
, Het is echter niet de bedoeling. dat hiertoe uitsluitend brandhout zou kunnen worden
gerekend, doch dat elk ander hout met een dikte van tenminste 5 cm, dat daartoe
wordt beste~d, als generatorhout wordt beschouwd.
~
Volgens hetgeen sub 3 Is vermeld. zou het naaldhout uitsluitend met schors moeten
worden geleverd. De bedoeling van deze bepaling is echter, dat de prijS gesteld is
voor het generatorhout incl. schors. dus niet ontschorst naaldhout. De levering kan
echter. ook zonder schors, d.w.z. ontschorst, geschieden. Dit beteekent niet, dat de
kosten van het ontschorsen op den maximumprijs mogen worden gelegd.
"Bijlage K.
Mijnhout.
~Zooals reeds eerder opgemerkt, gelden de in deze bijlage genoemde prijzen voor
uitgesleept mijnhout.

Ingezonden· Berichten.
UITBREIDING STAATSBEZIT.
Vanwege den Staat is aangekocht een complex boschgrond gelegen onç:ler de ge~
. meenten Heythuizen en Meyel, genaamd ..Haelensch water", groot ± 137 ha. dat voor
bebossching is bestemd. Het terrein wordt toegevoegd aan de houtvesterij "Maastricht".
Voorts is aan het Staatsboschbeheer overgedragen een strook heidegrond. groot Qn~
geveer 19 ha in de gemeente Ede. gelegen ten Noorden van de boschwachterij
"Oostereng" .

