Boekbespreking
LANDBOUWVERSLAG

1935.

Het Verslag over den Landbouw in Nederland over 1935 komt, wat
de indeeling betreft, in hoofdzaak met dat van vorige jaren overeen. *
In dit verslag is wederom door de Directie van den Landbouw een
overzicht gegeven van den toestand van den akkerbouw, van de verschillende onderdeelen van de veehouderij, van de zuivelproductie en
van de verschillende takken van den tuinbouw, terwijl evenals in beide
vorige verslagen aandacht is besteed aan de werking der verschillende
crisismaatregelen.
J
Er is een nieuw hoofdstuk in opgenomen, over de Wieringermeer en
' over den wegenaanleg in de verschillende provinciën in werkverschaffing
uitgevoerd. Het hoofdstuk Ontginning en Boschcultuur is naar de beide
genoemde onderwerpen gescheiden.
Ten slotte is er achter het hoofdstuk Tabellen, behalve het kaartje
van Nederland, dat de indeeling der provinciën in landbouwgebieden
aangeeft, nog in opgenomen een lijst van gemeenten, gerangschikt naar
de landbouwgebieden.
Het overzicht betreffende den economischen toestand is dit jaar uit
het Verslag weggelaten en. wel op grond van het feit, dat dit beter op
zijn plaats is in de jaarlijksche uitgave over de bedrijfsuitkomsten van
den landbouw. In verband daarmede zullen mededeelingen omtrent de
loonen. indexcijfers, faillissementen enz. voortaan met de bedrijfsuitkomsten en andere onderwerpen van economischen aard in een afzonderlijke
uitgave verschijnen.
Aan den boschbouw zijn in dit, 252 bladzijden omvattende verslag,
ongeveer
pagina gewijd. W e lezen er o.a. in, dat in het verslagjaar
omstreeks 44000 iepenboomen voor veiling zijn aangewezen.
Voor grovedennen zaag- en paalhout kon gemiddeld geen hoogere prijs
bedongen worden dan f5.—i per m a voor het mijnhout f4.75 (in het bosch),
op de Veluwe zelfs slechts f 4.50. Boerengeriefhout deed gemiddeld
f5,30 per m 3 .
Het zware eiken stamhout bracht op stam in doorsnede f 23.50 o p ;
het lichtere en dat van 2e kwaliteit f 15.—.
De uitvoer van populierenstammen, in hoofdzaak naar Duitschland,
met een uitvoerwaarde van f 16.— a f 17.— per m 3 , leefde weer eenigszins op en beliep in het verslagjaar ongeveer 8000 m 3 . Het Staatsboschbeheer beboschte 1717 ha, waarvan 539 ha op gemeente-gronden.
De invoer van mijnhout vertegenwoordigde een waarde van f 1.796.000.—
terwijl voor slechts f2000.— werd uitgevoerd.
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