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OPNI EUW GEBR UIK VAN INLAN DSCH HOUT BIJ
DEN RIJKS TELE GRAA FDIEN ST
(in verban d met ,het werk onzer standaa rdeerin gscom missie) .

.

'

Wij ,konden aan de bladen het volgen de bericht aanhie den :
De 'Rijkstelegraafdienst ,heeft in zijn dezer dagen verzonden voorwa arden voor de levering 1929.v an palen. schore n
enank erhout en de volgen de bepalin g opgeno men:
.. De inschrijvers worden uitgeno odigd 2 aan'biedingen in
"te zenden, en wel :
.. a. eene voor tJeverjng uitsluitend van vurenhout.
"Ib. 'een-e voor leverin g uitslui,tend van grenenhout .
.. De laatste offerte .behoort voor zoover betreft de scho,.r,en en ankerhouten, prijzen te .vermelden zoo wel voor
.. inlandsch als voor buitenlandsch grenen hout.
.. In vevband hierme de wordt opgem erkt d",t in plaa'ts
..van de topmaa t. zooals tot dusver gebruikelijk was. voor
.. de schore n enank erhout en thans ·de minimumomtrek.,maai is aangeg even. gemelen op hel midden van de
.. lengie. waarin geleve rd moel worden .
•:Dit is geschied om het ,verschil in dikte-t oenam e tus.. schen inlands ch en .buitenlandsch grenen hout uit te
.. schakelen en gelijke leveringsmogelijkheden voor beide
.. houisaarlen Ie schepp en,"
Naar aanleiding van de door de standaa rdeérin gscom missic der N.B.V . in haar rappo"! geuite desider ata betreff ende
het meerde re gebrUik van inlandsch hout. mochten wij hierover een nader onderh oud ,hebben met d'en Techni schen
Dienst der Telegr afie.
Bij die bespreking .kwam o.m. tot uiting. dat ·het gering e
vèrvaI (verschil tussche n omtrek ·aan dunne en. dikke einde)
der .rhans voorgeschI;'cven maten, een van de voornaamste re...
denen is,. waarom hiervo or het inlandsche grenenhout" d'at
over het algemeen sterk 'afvalt. aulama lisch bij de leverin g
wordt uiigeschakeld.
Om aan -c!it bezwa ar tegemoet te komen en teneind e daardoor het gebrUik van inland s eh hout te bevorderen, heeft de
Telegr aafdien st er dus IlU in I/oegestemd om ·voor de schore n
en ankerh outen -- een sortiment dat in ieder geval uil onze
Nederl andseh e bossch en kan worden gelever d _ midden maten voor te schrijven en de topmaten. voor zooverre d'eze
worden aangeg even. ~e obaseeren op het verval (ongev eer
3 c·m omtrek per strekke nden meter) van 'het inlandsche ehout.
Bovend ien wordt voor deze sortimenten nu -een afzonder.lijke inschrijving gevraa gd bij levering van inlandseh en bij
levering van buitenlandseh hout.
Nu de Rijkste legraaf dus voldaan heeft aan ons verzoe k
middenmaten VOor te schrijv en in plaats van topmaten. wordt
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verwacht,

dat

er thans ·geen enkele aanleiding meer zal

bestaan, waarom het inlandsche hout duurder zal moeten zijn

dan het huitenlandsche.
Het is de hedoeling om, indien de proef slaagt, deze het
volgende jaar ook uit te breiden tot de kortere palen.
En deze proef moet slagen! Het is een nationaal belang,
waarvoor ,wij de volle mede.~-erking. zoowet 'Van ,den hoU't~
handelaar als van den boschbez,itter inroepen! Onze eigen
bosschen. moeten ons ,in ,de eerste ,plaats onze meer waarde,...
volle sortimenten leveren, moeten ons op den duur al het

voor dezen dienst benoodigde paal hout kunnen verschaffen!

