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Boekbespreking,
Als No, 2 van de reeks Verslagen en Mededeelingen van de Directie
van den Landbouw 1939 is verschenen het Verslag over den Landbouw
1938. Dit verslag wijkt in enkele opzichten af van die, welke daaraan
zijn voorafgegaan. Zoo zijn de gegevens met betrekking tot de indeeling
van het bouwland, het grasland en den tuingrond ontleend aan de uitkomsten van de landbouwinventarisatie.
De veranderingen, welke voorts in de statistische opstelling zijn aangebracht, zijn uitvoerig vermeld in het belangrijke hoofdstuk over de
landbouwstatistiek, waarbij dan tabel B op pagina 150 dient te worden
geraadpleegd.
t
. De reorganisatie van de landbouwstatistiek en de vervaardiging van
' een nieuwe boschstatistiek en statistiek1 der woeste gronden, is nog in
vollen gang en zal waarschijnlijk in 1940 kunnen worden beëindigd. De
hoofdstukken met betrekking tot derf akkerbouw en de verschillende
takken van de veehouderij behoeven geen andere toelichting. Vervallen
zijn dc hoofdstukken over ontginning, ontwatering en ruilverkaveling,
aangezien alles wat hieromtrent gewoonlijk in het landbouwverslag wordt
medegedeeld, kan worden aangetroffen in het verslag van den Cultuurtcchnischen Dienst, voorkomend in de Verslagen van de" takken van
dienst over 1938.
'
*
Het hoofdstuk over den boschbouw omvat 4 pagina's en. vermeldt o.m.
dat op domeingronden 357 ha en' door gemeenten met renteloos voorschot gedurende het verslagjaar 446 ha beboscht werden.
De houtprijzen waren in 1938 lager dan het jaar tevoren, die van het
mijnhout daalden 2 0 % . De daling van de prijzen voor eiken- en beukehout wordt geweten aan den grooten aanvoer uit Frankrijk. Slechts voor
prima kwaliteit iepen werden goede prijzen besteed, f25.—, f42.— per
m3. Van staatswege werden ter bestrijding van de iepenziekte 22000 iepen
ter velling aangewezen. Er kwamen in 1938 468 bosch- en heidebranden
voor, waardoor 418 ha naald- en hakhout en 3576 ha heide met ruigte
en vliegdennen verloren gingen.
Het Verslag over den landbouw is verkrijgbaar gesteld bij de Algemeene Landsdrukkerij te 's-Gravenhage voor den prijs van f 1.— per
exemplaar en' kan via de postkantoren besteld worden.
Boom en struik m het Overijsselsch landschap, uitgave van het genootschap „Het Oversticht", bij A. E. K l u w e r , Deventer, prijs f 1.—.
Dit boekje, met ruim 90 goede, deels voortreffelijke, foto's, bijna alle
vervaardigd door den heer O v c r d i j k i n k , laat den beschouwer zien,
hoeveel natuurschoon de provincie Overijsel herbergt. De tekst beperkt
zich tot korte onderschriften onder de foto's, een inleiding van den
secretaris van ,,Het Overstcht" en een beschouwing van de commissie
van redactie, waarin vooral haar vrees voor de werkverschaffing tot
uiting komt en waarin zij aanmoedigt tot overleg tusschen werkgevers
en landschapsdeskundigen.
Degene, die prijs stelt op fraaie foto's van boomen, struiken en landschappen schaffe zich dit boekje aan!
t. W .
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