Boekbespreking
VERSLAG VAN DEN DIENST VAN H E T B O S C H W E Z E N
N E D E R L A N D S C H I N D I E O V E R H E T JAAR 1930. -

IN

Het beheer der bosschen in Nederlaiidsch Indië omvat het djatibedrijf,
',den dienst der wildhoutbosschen op Java en Madoera en den dienst der
bosschen in de buitengewesten. Daarnaast bestaan als afzonderlijke onderdeden van den dienst van het boschwezen de dienst der boschinrichting
en het boschbouwproefstation.
k
De oppervlakte behoorende tot het beheer der bosschen bedraagt v o o r :
het djatibedrijf
.
767.000 ha
den dienst der wilhoutbosschen op Java en Madoera .
1.696.000
den dienst der bosschen in de buitengewesten . .
124.200.000 „
Het djatibedrijf is beperkt tot Java en Madoera en omvat in hoofdzaak de djatibosschen, die als produktiebedrijf behandeld worden. W a a r
het om administratieve redenen wenschelijk was, werden ook schermbosschen hieraan toegevoegd en omgekeerd zijn afgelegen djatibosschen
getrokken bij den dienst der wildhoutbosschen op Java en Madoera. 'De
bosschen van laatstgenoemden dienst zijn in hoofdzaak schermbosschen,
waarin naast de mogelijkheid van plaatselijke exploitatie, de verzorging
van den hydrologischen en orologischen invloed het hoofddoel vormt. De
belangen van beide beheersgebieden loopen zeer sterk uiteen en zoolang
in vroeger jaren de hier bedoelde splitsing nog niet was doorgevoerd,
werden de belangen van laatstbedoelde bosschen maar al te vaak ten
achter gesteld bij die der djatibosschen. De eerste leverde alleen indirekte
niet onder cijfers te brengen voordeelen op, die bovendien werden geboekt
op andere hoofden van Staatszorg, terwijl de djatibosschen naast hun
indirekte voordeelen tevens onder cijfers te brengen voordeelen voor de
schatkist gaven. De dienst der bosschen in de buitengewesten omvat naast
vele produktiebosschen, waaronder ook djatibosschen, vele schermbosschen,
maar deze boschgebieden verkeeren in sterke mate in h$t overgangstijdperk van natuurbosschen met produktenhuishouding naar kultuurbosschen met geldhuishouding. Een normaal beheer dezer bosschen is in
wording en moet alle moeilijkheden daaraan verbonden geleidelijk doormaken.
Bij de bespreking van het jaarverslag over 1928 werd op blz. 194 van
den 3den jaargang (1930) van dit tijdschrift gezegd, dat werd verwacht,
dat gedurende de komende 10 jaar het djatiboschgebied 800.000 ha aan
oppervlakte zal overschrijden,. Einde 1930 was deze oppervlakte rond
799.000 h a ; terwijl verdere uitbreiding mag worden verwacht. De oppervlakte der in stand te houden wildhoutbosschen bedroeg op het einde van
1930 voor Java en Madoera 1.665.000 ha en vermeerderde in het verslagjaar met rond 16.000 ha. Deze t laatste gronden waren gedeeltelijk woeste
gronden en overigens werden de bezitsrechten van ruim 6.800 ha afgekocht, waarvoor f411.000 werden uitgegeven.
• De geoogste hoeveelheden timmerhout en brandhout in de bosschen
van Java en Madoera waren als volgt:
in 1930

gemiddeld per jaar
tusschen 1921 — 1930

djatitimraerhout in m 3
381.000
307.000
ander timmerhout in m 3
23.000
19.000
djatibrandhout in sm.
. . . . . . . . .
1.066.000
1.195.000
ander brandhout in sm
197.000
208.000
Het geoogste hout werd tot dusver naar de stapelplaatsen nabij het
bosch vervoerd, om daar te worden verkocht. Gedurende het verslagjaar
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werd begonnen met het oprichten van hou tv er koop plaats en in de nabijheid
van bevolkingscentra, om daardoor de inheemsche bevolking in de gelegenheid te stellen tegen matigen prijs dunningshout en hout v a n minderen »
kwaliteit, benevens brandhout en houtskool in te koopen. De oogst aan
houtskool op Java en Madoera bedroeg 8.800 ton v a n 1000 kg.
Uit de b o s s c h e n i n de buitengewesten werden in 1930 verkregen 971.000
m" timmerhout, 1.200.000 sm brandhout en 121.000 ton van 1000 kg houtskool.
"
«
•
Gedurende het verslagjaar werden op Java en Madoera 7300 ha bosch

in 1930

gemiddeld per jaar
tusschen 1921*—1930

9.900
4.200

7.600
3.400

djati in ha
andere boomsoorten in ha

14.100
* 11.000 '
totole kuituurvlakte in ha . .
. . . .
D e kultuurvlakte in 1930 w a s dus belangrijk grooter dan het gemiddelde der laatste 10 j a a r ; bovendien w a s zij 6.800 ha grooter dan de
leegkapvlakte". Hierdoor werd de algemeene gesteldheid van het boschgebied aanmerkelijk v e r b e t e r d ; maar bovendien werd daardoor een zeer
welkome vermeerdering yan de arbeidsgelegenheid verkregen. N a a s t do
djati en andere boomsoorten werd aan de kuituur v a n Aleuritas montana
en A. Fordii (voor de z.g.n, Tung-olie), Cinnamomum camphora t (voor
kampfer), Acacia decurrens en, Adenanthcra microsperraa (voor Jooibast),
Santalum album (voor reukhout en olie) en Styrax benzoin (voor benzoë)
de inoodige aandacht gegeven.
In de bosschen. der buitengewesten werden 240 ha Pinuskultuur en
110 ha djatikuituur aangelegd.
. .
- Het volgende overzicht, van het personeel in ambtelijk verband van
het boschwezen in Nederlandsch Indië geeft eenigszins de ontvyikkeling
van "den dienst aan. De volgende aantallen dienstdoend personeel waren
J
aanwezig.
.
..
- * .,

voor leiding en inspektie van den dienst
hooger technisch personeel. . .
. . .
middelbaar technisch personeel
jager technisch personeel
. . .

in 1930

in 1925

16
138 .
93
1263

10
120
71 ,
2142

Bovenstaand personeel w a s belast met het beheer der bosschen en
verder werkzaam bij den dienst der boschinrichting en bij het boschbouwproefstation.
*
D e reorganisatie van den dienst van hst boschwezen in Nederlandsch
Indië in 1929 had ten doel, om dezen beter te doen aanpassen aan de
eischen, die hem gestpld worden. Een gevolg hiervan w i s een beter
overzicht der geldelijke uitkomsten van de verschillende onderdeden en
deze zijn hieronder opgenomen, waarbij die voor het jaar 1923 ter vergelijking werden bijgevoegd.
1 9 3 0

19 2 5

Inkomsten Uitgaven Overschot Inkomsten Uitgaven Overschot
hoofkantoor van het boschwezcn . . . .
17.000
195.000 - 178.000
djatiebedrijf
13.736.000 11.674.000 2.062.000
H.877.000; 10.367.000 4.510 000
dienst der wildhoutbosschen o p Java en M. 1.351.000 2.718.000 -1.367.000
dienst der boschinrichting . . . . . . . . . .
4.000
721.C00 - 717.000
dienst der bosschen in de buitengewesten 1.938.000 1.548.000 . 390.000 1.494.000) 1.073.000
421.000
1.000
217.000
boschbouwproefstation
^ . .
217.000
1.000; 191.000 - 190.000
Gezamenlijk 17.047.000 17.074.000|-

27.000 16.372,000» 11.631.000 4.741:000
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Vraagt men ten slotte of bet verslag van den diénst van het boschwezen in Nederlandsch Indië dver het jaar 1930 voldoet aan de eischen,
die men redelijkerwijze daaraan mag stellen, dan wordt gemeend zulks
ontkennend te moeten beantwoorden. De grootste fout, die er aan kleeft,
is zijn late verschijning en had zulks vóór het einde van" het eerste halfjaar 1931 moeten plaats hebben. Ook in andere opzichten zouden daaraan
hoogere verwachtingen te stellen zijn, waaraan evenwel tegemoet gekomen^
kan zijn in de jaarverslagen over de jaren 1931, 1932 en 1933, die binnen
heel kort zullen kunnen verschijnen.
F. W . S N E P V A N G E R S .

E M P I R E FORESTRY' JOURNAL.
Vol 11, No. 2, 1932.
De Engelschman heet, na den Turk, de grootste boschvernieler ter
wereld te zijn, maar na dén oorlog i s ' i n Engeland meer belangstelling
ontwaakt voor den boschbouw. De publicaties der Empire Forestry Associotion zijn daarvan een bewijs; zij geven een overzicht der belangrijkste gebeurtenissen in de boschbouwwereld van het Britsche Rijk, daarnaast monografieën over den boschbouw in bepaalde koloniën of Dominions ; voorts vele referaten en ambtelijke verslagen.
Het boekje leent er zich uit den aard der zaak niet voor in z'n geheel
gerefereerd te worden ; wij willen echter de enkele punten die voor ons
van belang kunnen zijn, hier noemen.
Aangaande de ieper&iekte in Engeland wordt opgemerkt dat de hevigheid der ziekte schijnt af te nemen; het aantal boomen dat zich herstelt
is grooter dan dat der gesignaleerde nieuwe aantastingen. W e l blijkt in
vele der herstelde boomen de zwam nog levend te zijn, zoodat de vermindering der ziekte misschien tijdelijk is. De „Forestry Commisslon" acht
de ziekte al zoo verspreid dat een uitroeiing er van practisch onmogelijk
i s ; vellen van aangetaste boomen wordt niet noodzakelijk geoordeeld.
: Gewaarschuwd wordt tegen de cntbossching van Canada, waar jaarlijks
20.000 ha wordt kaalgeslagen !
Beproken wordt een verslag (uitgegeven door de British Association)
over den invloed der Mycorrhiza op de ontwikkeling van Pinus sylvestris,
Pinus nigra corsicana en Pinus maritima, speciaal op zaailingen en
jonge culturen. Uit de proeven blijkt dat er een causaal verband bestaat
tusschen de normale ontwikkelde Mycorrhiza en den goeden groei van de
jonge dennen. Het bleek dat, wanneer een gebrekkige ontwikkeling aan
stikstofgebrek te wijten was, de groei niet goed bevorderd kon worden
door kunstmest doch wel door het opwekken van eén flinke Mycorrhizaontwikkeiing (door middel van enting met humus ; uit de proeven moet
gebleken zijn dat de humus hierbij alleen een biologische rol kan hebben
gespeeld). De ontwikkeling der Mycorrhiza hangt daarbij zeer af van
een „gunstige" afbraak van den humus. De proef wordt voortgezet.
Tenslotte vermelden wij nog een referaat over een artikel van
F. K n o r r in het Journal of Heredity over den draaigcoei. De Schr.
concludeert dat de draaigroei een erfelijke, eigenschap is, die reeds bij
de zaailingen zoowel in het stammetje als in de wortels te constateeren
valt.
'
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