SORTEERING VAN MIJNHOUT VOOR DE
NEDERLANDSCHE MIJNEN.
door
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Met bovenstaande teekening wordt bedoeld een overzich- .
telijke voorstelling te geven van de ver doorgevoerde splitsing
in de maten van het inlandsch mijnhout. zooals deze tegenwaardig in ons land door de mijnen wordt verlangd. Uitge,...
gaan werd van eene levering van 1000 ma in het laatste
leveringsseizoen aan de staatsmijnen.'

Uit dit voorbeeld blijkt in de eerste plaats dat het artikel
mijnhout lang niet meer hetzelfde is als een jaar of wat ge_leden. toen een belangrijk deel de sorteeringen. die als
mijnhout werden besc.houwd. in zwaarte uitgingen boven het
boerengeriefhout. Thans is hout van 5 cm diameter reeds

mijnhout en bij de maat 18 cm is men reeds aan de bovenste
grens. Bovendien toont de teekening het zéér geringe per-
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centage der maten 17 en 18 cm aan. Ongeveer 30 % der
levering is slechts van 6-8 cm zwaar en 40 % van 10 tot
en met 13 cm.
Deze laatste maten worden voorts ieder gevraagd in niet
. minder dan 5 tot 8 lengten. afwisselend van 1.25 tot 2.30 m..
Het totaal aantal der specificaties van deze 1000 m3 bedraagt
niet minder dan 57.
Uit deze gegevens kunnen· een paar voor de hand liggende
gevolgtrekkingen worden gemaakt. Vooreerst ziet men. dat
het niet mogelijk is zónder meer een perceel bosch als mijnhout
op te werken. Van sommige maten zal er een teveel. van ..
andere een tekort zijn. De mijnhouthandelaar zal dus voor
zijn leverantie het hout van verschillende door hem te koopen
bosschen moeten combineeren en ook dan zal hij nog hout
overhouden. waarvoor hij een andere afzet moet vinden.
Vooral voor de maten boven 17 cm is dit zeer móeilijk. Ook
wordt hierdoor verklaard. dat de mijnhouthandelaar voor bepaalde sortceringen als kooper van dunningsopbrengsten is
gaan optreden. Om vlot en regelmatig droog hout te kunnen
afleveren zou hij. in veel meerdere mate dan vroeger een
ruimen voorraad dienen te hebben. Merkwaardig .is. dat echter
juist het tegengestelde verschijnsel optreedt. Voorheen was
er een betrekkelijk gering aantal. meest grootere mijnhouthandelaren. Deze beschikten inderdaad over voorraden en
konden aan groote contracten voldoen. In den ·Iaatsten tijd is.
als gevolg van het sluiten van kleine contracten door de mij ...

nen. het aantal handelaren in mijnhout sterk toegenomen. Uit
den aard der zaak het meest met handelaren van klein. soms
zelfs van zeer klein kaliber. allerminst in staat om voorraad
te maken. Daar het. zoowel in het buitenland als hier. steeds
is gebleken. dat het boschbedrijf het meest gebaat is bij het
bestaan van een gevestigden draagkrachten particulieren houthandel. is deze ontwikkeling voor het boschbedrijf eene on-.
gunstige:
Ook mag men. bij vergelijking van gemiddelde prijzen van
inlandsch en ingevoerd mijnhout er wel rekening mede
houden. dat het hout van inlandsche herkomst voor iedere gedeeltelijke levering per wagon een combinatie van verschillende maten wordt voorgeschreven. zoodat de kosten van sorteeren voor den leverancier veel grooter worden dan voor den
exporteur van het hout van overzee. dat meest in één lengtemaat wordt aangevoerd.

