Mededeelingen.
CRISISMAATREGELEN
INZAKE HOUTVOORZIENING EN BOSCHBOUW.

. a. Rijksbur.eau voor Hout.

, .

,
.
Bij beschikking van den Minister van Economische Zaken
d.d. 2 September 1939 no. 47692 N. Directie van Handel en
Nijverheid. is ingesteld een Rijksbureau voor Hout. De
Directeur van dit bureau, dat is gevestigd te 's Gravenhage.

Oranjestraat 9. Tel. no. 182355. is de heer F. B. J. G i P s.
De Commissie van Bijstand is als volgt samengesteld: Dr.
J. ,A. van Steijn. Voorzitter. Drs. W. Weisselt.
Secretaris en de H.H. J. F. Boekholt. Drs. G. Brouwers. J. R. H. Brüning. J. J.
van Dijk Jr .• Ir. W.
L. ·G h ij sen. Ir. J. H i d deN ijl a n d. Prof. Ir. J. H.
Ja g erG e r I i n g s. Ir. H. van der Ka a. J. de
Looper. Ir. H. W. Mouton. C A. W. Pauw. Mr.
D. F. Pont. Ir. J. Scheurkogel en Dr. C. Visser.
leden.
Het bureau regelt de distrubutie van:
rondhout : alle rondhout. al dan niet bezaagd en/of behakt;
naaldhout: grenen-. vuren- en dennenhout. pitchpine en

c.

oregonpine ;

triplex

triplex. waaronder multiplex. meubelplaat.

b. Bodemproductiebeschikking 1939.
Bij beschikking van 8 December 1939. no. 11176. afd. VI.
Directie van den Landbouw (Bodemproductiebeschikking
1939) heeft de Minister van Economische Zaken. op grond
van het Bodemproductiebesluit 1939. dat wortelt in de Bodemproductiewet 1939. de volgende regelingen getroffen. die
voor den Iand-. tuin- en boschbouw van verstrekkende beteekenis zijn:

Artikel 1.
Deze beschikking verstaat onder:
10. "gebruiksgerechtigde" : hem. die krachtens persoonlijk of. zakelijk recht grond mag gebruiken;
2°. "cultuurgrond": weiland en grond. welke in 1939 bedrijfsmatig gebruikt is voor den verbouw van Iand- en tuinhouwgewassen.
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Artikel 2,
Het is den gebruiksgerechtigde verboden hem als zOodanig ter beschikking staanden cultuurgrond braak te laten
liggen oE voor bodemcultuur ongeschikt te maken, tenzij een
en ander geschiedt ten behoeve van de uitvoering vlm een
cultuurtechnisch werk oE door het zetten van gebouwen oE
getimmerten of door verve~ing.
...
Artikel 3"
Het is den gebruiksgerechtigde verboden na 1 Januari 1940
blauwmaanzaad, mosterdzaad, karwijzaad, vlas, uien, suikerbietenzaad, voederbietenzaad, sluitkoolzaad. radijszaad en '
spinazïezaad anders \dan krachtens vergunning te z"aaien, te
potèn oE gezaaid 'Of gepoot op zijn grond te hebben, terizij dit
laatste geschiedt als

gevolg van' zaaien of poten· vóór

1 Januari 1940 . .Artikel 4,
" Het i;d~ngebruiksgerechtigde verboden;
.. 1°. haver te zaaien !JE gezaaid te he\>ben op een; groote,r
gedeelte van den hem ter beschikking ~taanden grond ,dan in
1939 met haver was beteeld;
2°. haver te zaaien of gezaaid te hebben,op ';"eer dan, een
vijfde, gedeelte van den hem ter beschikking staanden grond;
voor zoover deze fot bouwland is bestemd.
.
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Artikel 5. .
Het is verboden gtond te ontginnel) anders dan krachtens
en -overeenkomstig e"en door den ,Productiecommissaris voor
de Ontginningsgro?den, goedgekeurd plan.
Artike! 6 ..
Het is verboden op bomvland grasland aan te ieggen anders dan krachtens vergunning., Deze, wç>rdt slec,hts gegeven,
indien een gelijke oppervlakte kunstweide of blijvend grasland is gescheurd en voor bouwland geschikt gemaakt.
Artikel 7.," '
• Bosschen en andere houtopstanden mogen slechts worden
geveld of gerooid krachtens vergunning.,'
'
Artikel 8.
Nadere voorschriften en vergunningen worden gegeven

overeenkomstig de Organisatiebeschikking IjQd!,mp~oductie.
,
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, 'Artikel 9.
Deze beschikking. welke ,kan worden aangehaald' als Bodemproductiebeschikking 1939, treedt in werking met ingang
van den tweeden dag na dien van ,haar plaatsing in' de
Staatscourant.
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Be beschikkins. van 8 December 1939, no. 11234. afd. VI.
Directie van den Landbouw. heeft de Minister van Econo-

mische Zaken benoemd tot Productiecommissaris voor den
boschbouw en de houtteelt: Dr. J. A. van St e ij n. Direc•
.
teur van het Staatsboschbeheer· te Utrecht.
Zcoals in art. 17 van' de Orgariisatiebeschikking Bodemproductie (bschiI<kiÏlg van den Minister van Economische
Zaken d.d. 8 December 1939. no. 10994 afd, VI. Directie
van den Landbouw) is bepaald. heeft de Commissie van
Bijstand. welke den. Prod.uctiecommissaris voor den. bosch...
bouwen de hout.teelt ter zijde staat, dezelfde samenstelling
als de hiervoor vermelde Commissie van Bijstand voor het
Rijksbureau voor Hout.
Voor het verkrijgen van de vergunning tot het vellen
of rooien van bosschen en andere houtopstanden. als bedoeld in art. 7 van de hiervoor vermelde Bodemproductiebeschikking . wende men zich tot den Productiecommissaris
voor den boschbouw en de houtteelt, bureau Staatsboschbeheer. Museumlaan 2. Utrecht: In afwachting van eventueel nader te geven voorsc1}riften '\vorclt aangeraden hij de

aanvrage zoo volledig mogelijk gegevens te vermelden over
. de ligging. de boschoppervlakte of het aantal boomen. leeftijd en afmeting alsmede. zoo mogelijlf, de massa en de bestemming van het hout dat uit de velling of uit de dunning
zal worden verkregen, Volledige en dUidelijke aanvragen
bevorderen een snelle afdoening!

