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VERSLAG V A N DEN DIENST V A N HET 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 J A A R 1929.
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De late verschijning van dit jaarverslag ontneemt daaraan aktueel belang
en vormt een tegenstelling met mededeelingen van het centraal kantoor
voor de Statistiek, omtrent den invoer en uitvoer in Nederlandsch Indlë
.over de maand Februari 1932, die in het begin van Maart 1932 .reeds
door de kranten in Nederland vermeld konden worden. Efficientie lijkt
bij den dienst van het boschwezen, wat het onderdeel jaarverslag betreft,
ver te zoeken. De inleiding en mededeelingen van, algemeenen aard versterken dezen algemeenen indruk.
De toenmalige houtvester A. E. J. B r u i n s m a schreef in 1892 in
zijn verhandeling over het boschwezen in Nederlandsch Indië, opgenomen
in de Indische Gids als een der toekomst-verwachtingen voor de djatibosschen de geleidelijke uitbreiding van het aantal boschdistrikten tot een
maximum van vijf en twintig tegen het tijdstip, dat de exploitatie tot één
honderdste van het gezameBjke djatiboschareaal, dat is een jaar lij ksche
kapvlakte van 6500 ha met een opbrengst van ca 225000 nr1 djatitimmerhout, zal zijn opgevoerd.
Volgens het jaarverslag over 1929 was de djatiboschoppervlakte op
Java en Madoera binnen de boschgrens 785000 ha, de uitgestrektheid
die in 1929 met djati werd beplant bedroeg 9700 ha en de hoeveelheid verkregen djatitimmerhout was 532000 m 3 .
Ter verkrijging van een iets uitgebreider overzicht kan het volgende
opgemerkt worden. O p Java en Madoera is het boschgebied verdeeld
tusschen' het djatibedrijf en den dienst der wildhoutbosschen. Tot het
eerste behooren 722000 ha djatibosch binnen de boschgrenzen en 21000
ha in stand te houden wildhoutbosch (in hoofdzaak schermbosch) en de
dienst der wildhoutbosschen omvat 63000 ha djatibosch en 1627000 ha.
in stand te houden wildhoutbosch. Bovendien is er op Java en Madoera
nog een oppervlakte van 572000 ha niet in stand te houden wildhoutbosschen : dat zijn terreinen waaromtrent nog beslist moet worden welke
bestemming daaraan gegeven moet worden. Vermoedelijk zijn laatstbedoelde gronden voor een aanmerkelijk deel bestemd om gevoegd te worden
bij de in stand te houden wildhoutbosschen en overigens kunnen zij dienen
voor uitbreiding van het djatlboschterrein, voor Europeesche kultures
(erfpacht), of voor Inlandschen landbouw.
Ter volledigheid wordt hier vermeld dat het boschgebied in de Buitengewesten een oppervlakte inneemt van 121.246.000 ha, verdeeld over 13
dienstkringen.
De bovengenoemde djatiboschoppervlakte behoorende bij het djatibedrijf
van 722000 ha is verdeeld over 35 beheers-eenheden; hetgeen een gemiddelde oppervlakte van bijna 21000 ha voor iedere beheers-eenheid
wordt, in werkelijkheid liggen die oppervlakten tusschen 13000 ha en
34000 ha. De oppervlakte in stand te houden wildhoutbosch ressorteerende onder het djatibedrijf is verdeeld over 4 van de genoemde beheerseenheden.
Sedert B r u i n s m a in 1892 zijn verhandeling opstelde is de djatiboschoppervlakte toegenomen van 650.000 ha tot 785.000 ha, dat is met
21 % en in het vorig jaarverslag werd er reeds op gewezen, dat verwacht
werd dat binnen niet te langen tijd de djatiboschoppervlakte tot boven
800.000 ha zou süjgen.
De dienst der wildhoutbosschen op Java en Madoera is verdeeld oVer
19 beheers-eenheden.
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Boven werd vermeld, dat in 1929 een oppervlakte van 9700 ha met
djati werd beplant. In het boschgebied van het djatibedrijf was die oppervlakte 8600 ha en de rest werd aangelegd in het gebied van den dienst der
wildhoutbosschen. Over de laatste 10 jaar was de gemiddelde aanplant van
djati 7200 ha en van andere houtsoorten 3200 ha. In het jaar 1923 waren
die oppervlakten het kleinst en wel 4500 ha en 1300 ha, het was het
ernstigste jaar uit de vorige malaiseperlode.
Zooals reeds gezegd, was het streven van B r u i n s m a er op gericht,
om een jaarlijksche kapvlakte van 6500 ha te bereiken. Het is niet meer
na te gaan, in hoeverre men daarin geslaagd is, omdat telken jare de
oppervlakte, die in kuituur gebracht werd, voor een deel bestond uit terreinen, waarop uiterst weinig djati voorkwam en daardoor een scherpe
scheiding tusschen leeggekapt boschterrein en open plek (woest terrein)
niet mogelijk was en zulks te meer waar'in den loop der jaren de inzichten
daaromtrent zich wijzigden. Zoo ging het eveneens met terreinen die begroeid waren met minderwaardige andere houtsoorten, er was geen nauwkeurige grens, wanneer men die gronden beschouwde als djatibosch, of als
onproduktief wildhoutbosch. Een goed inzicht in het streven van het beheer
tot verbetering der boschgesteldheid geeft de klassentabel voor de djatibosschen. In 1895 was aan jong djatibosch 60.000 ha aanwezig en het
jongste jaarverslag geeft voor het djatibedrijf 269.000 ha 0—80 jarig
djatibosch, waarvan de achtereenvolgende perloden 2 6 % , 2 2 % , 19 % ,
12%, 7 % , 5 % , 5 % en 3 % bevatten, hetgeen duidelijk doet zien, dat
de jaarlijksche kuituurvlakte nog steeds toenemende is. Om het maken
van verkeerde gevolgtrekkingen te voorkomen wordt hier vermeld, dat
buiten genoemde oppervlakte jong djatibosch binnen het gebied der djatibosschen aanwezig is 22.000 ha jong djatibosch in beheer bij den dienst
der wildhoutbosschen, 30.000 ha 80 en meerjarig aangeplant djatibosch
en 4000 ha plantsoen van andere boomsoorten, zoodat in de laatste 35
jaar de gemiddelde jaarlijksche aanplant in genoemd gebied rond 7600 ha
bedroeg.
W a a r boven sprake was van de opbrengst van djatitimmerhout moet
vermeld worden, dat de djatibrandhout-opbrengst in genoemd jaar
1.862.000 sm bedroeg, hetgeen bij een redukiiefaktor van 0.7 gelijk staat
met een houtmassa van 1.303.000 m a en beide samen worden dan 1.835.000
m s voor een oppervlakte van 785.000 ha, dat is 2.3 m;( per ha. Gedurende
-de afgeloopen 10 jaar was de gemiddelde opbrengst aan djatitimmerhóut
293.000 m3^ zoodat 1929 wel als een zeer bijzonder gunstig jaar beschouwd
moet worden.
Bovenstaande gegevens toonen duidelijk aan dat de verwachtingen van
B r u i n s m a in 1892 ten volle zijn bewaarheid en dat de ontwikkeling
daar nog aanzienlijk boven ging. De toekomst zal moeten leeren in hoeverre de uitkomsten van 1929 het blijvend gemiddelde zal hebben overschreden. Alleen de uitkomsten van het djatiboschgebied kunnen dienen,
als rentabiliteitsgegevens omtrent het beheer; de uitkomsten van de in
stand te houden wildhoutbosschen zijn min of meer gelegenheidsgegevens,
omdat bedoelde bosschen naast hun produktievermogen nog zeer belangrijke andere funkties te verzorgen hebben."
Ter vergelijking met het Nederlandsche staatsboschbeheer worden de
volgende gegevens voor 1929 vermeld.
Nederlandsch
Dienst van het boschStaatsboschbeheer. wezen in Ned. Indië.
Gezamenlijke inkomsten
333.000
25.000.000
'
Idem
uitgaven
1.237.000
17.787.000
Salarissen van het vaste personeel
276.000
4.101.000
In het bovenstaande zijn in hoofdzaak alleen cijfers gegeven, die een
indruk moeten geven van de belangrijkheid van het Indische boschwezen.
Het is hier niet de plaats, om dieper, daarop in te gaan, maar van welke
zijde men het ook beschouwt, steeds komt men tot onverwachte overweldigende uitkomsten. Men kan dan ook niet beter doen dan gedurende
enkele jaren een persoonlijk onderzoek in te stellen, om een eenigszlns
behoorlijk beeld te verkrijgen.
F. W. SNEPVANGERS.

