Boekbesprekingen
946.1 (058) (492)
VERSLAG V A N D E NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ OVER 1952
Aan dit jaarverslag ontlenen wij het volgende:
Ontgonnen werden tot bouw- en weiland rond
3300 ha
Ontgonnen werden tot bos
275 ,,
Herontgonnen tot bouw- en weiland
4000 ,,
Verbetering tot bosgrond . .
900 „
Verder werden uitgevoerd
Beplantingen voor .
150 „
Onderhoud beplantingen-bosverpleging voor
450 ,,
Drainage
5200
Infiltratie
. .
2100 „
Aanleg en verbetering van sportvelden en speelterreinen . . . 230 „
Graven van waterlossingen
450 km
Verbeteringen van waterlossingen .2000 „
Verharden van landwegen
300 „
Aanleg en verbetering van onverharde wegen
1000 „
Verscheidene opdrachten werden ontvangen voor het opmaken van bedrijfsplannen.
Slechts enkele herzieningen werden aangevraagd, maar men vermoedt, dat daarin toch
verandering 2al komen. Het zal ons benieuwen of men zich aan de bedrijfsplannen over
't algemeen zal hebben gehouden.
In de praktijk werden enkele gemeten tljdstarieven doorgevoerd en wel bij spitten en
grondvervoer met kruiwagens en kipkarren. Deze proeven worden voortgezet.
In de bosbouw Is wel gebleken, dat de scholing van arbeiders en personeel in wetenschappelijk gefundeerde werkmethoden nodig is voor de verhoging van de productiviteit,
beter gebruik van de menselijke energie en rechtvaardige beloning der arbeiders naar
prestatie. De nodige cursussen op dit gebied voor personeel en arbeiders worden gehouden.
Over de mechanisatie in de bosbouw valt niet veel te vertellen. Evenals in 1951 was
de stijgende werkeloosheid niet gunstig voor de> doorvoering ervan. Bovendien, nu de
herbebossing van de in de bezettingstijd vernielde opstanden achter de rug is, blijkt het
werk beperkt tot bewerking van gronden na kaalkap. Dergelijke nog niet verwilderde
gronden kunnen beter met de hand of met eenvoudige werktuigen met paardentractie
worden bewerkt. Het was in het verslagjaar moeilijk aan het nodige bosplantsoen te
komen, bijna alle kwekerijen hadden hun gehele voorraad opgeruimd.
De houtprijzen, behalve die van eik, daalden met 10 a 20%.
Het weer was in 't begin van het jaar door sneeuwval niet gunstig voor de voortzetting der werkzaamheden, maar het was vooral de droogte in April en Mei, die oorzaak was van het mislukken van "een groot deel van het plantsoen; vooral veel jonge
douglas ging te loor.
W a t de verpleging betreft kan erop gewezen worden, dat algemeen sterker wordt
gedund in de douglas, lariks en groveden.
P. van Zon.
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