Boekbespreking
JAARVERSLAG STAATSBOSBEHEER 1957

Het jaarverslag van het Staatsbosbeheer over 1957 gaat misschien nog wat verder
in de richting van zijn voorganger door de kern van de zaak zo spectaculair mogelijk
in grafische voorstellingen of op kaarten naar voren te brengen. Ik verwijs daarvoor
naar de grafische voorstellingen van de leeftijdsklassen, naar de gang der houtopbrengsten sedert 1947, de verdeling der bossen en wosste gronden over de verschillende
houtvesterijen en de consulentschappen, naar de landschapsschets, Drie Eilandenplan
enz. Tekst is er dan niet veel meer nodig. Men hoopt op die wijze meer belangstelling
te kweken bij het grote publiek waarvoor de jaarverslagen in hoofdzaak bestemd zijn.
Voor de interne dienst zou men het jaarverslag kunnen aanvullen met een stencil,
waarin meer gedetailleerde cijfers izijn opgenomen. Het jaarverslag is typografisch zeer
goed verzorgd en is met vele foto's verlucht.
In de inleiding wordt een kort woord gewijd aan de reorganisatie waarbij de dienst
wordt gesplitst in 4 hoofdafdelingen: het domeinbeheer, de algemene bosbouwkundige
taken, de natuurbescherming, en de landschapsverzorging.
Domeinbeheer. Het domein omvat thans rond
39.860 ha bos
2.740 ha bouw- en grasland
26.000 ha woeste gronden, waarvan 2700 ha
voor cultuur geschikt
68.600 ha totaal
Van die 40.000 ha bos is thans ongeveer 25.000 ha of 63% ingericht en men zal geen
al te grote fout maken indien men aanneemt, dat de toestand van het geheel niet veel
zal afwijken van het beeld, dat het ingerichte deel biedt. Van het ingerichte deel neemt
de derde leeftijdsklasse alleen reeds 6.750 ha of ± 27% in, en de drie jongste leeftijdsklassen tezamen — 58%. De bossen ouder dan 60 jaar omvatten niet meer dan 4%
van de totale oppervlakte. Men zal in de eerste decenniën dus zeer zuinig met de
oudere bossen moeten omgaan. Men spaart dan echter een grote houtvoorraad.
Men velde in het verslagjaar niet meer dan 350 ha. waarvan de opbrengst slechts
36.000 m:t bedroeg, doordat de kap hoofdzakelijk in slecht gegroeide bossen viel.
De totale kap, dus inclusief de dunning, bedroeg in het verslagjaar ruim 100.000 m 3 .
Later zal de velling zeker 200.000 m 3 kunnen bedragen, dus 5 mu per ha. W a t dit
betreft kan men dus de toestand hoopvol Inzien.
Gedurende het verslagjaar kwamen 2 bedrijfsplannen gereed, 5 in ontwerp. Geheel
gereed, doch aan het einde van het verslagjaar nog niet afgeleverd waren twee plannen,
terwijl een tiental plannen in bewerking was.
Van heb particuliere bosbezit van rond 160.000 ha is thans 9% ingericht, van het
Staatsbosbeheer, zoals reeds werd vermeld, 63%, van het Gemeentelijk en Provinciaal
bezit 51% en van het bezit van verschillende instellingen 23%. Hieruit moge wel
blijken, dat de Inrichting voortvarend heeft gewerkt.
In het verslagjaar bedroeg de houtopbrengst 111.800 m 3 voor f4.556.000 dat is
f40,74 per ma, of maar f 0,72 lager dan het vorige jaar, hoewel de verkochte hoeveelheid werkhout in 1957 19.000 m 3 hoger was en 98.000 m 3 bedroeg. Hiervan was 29.000 m 3
afkomstig van de eindhak, 59.000 m 3 van dunning, 530 m 3 van uitkap en 2.750 m 3
van toevallige aankappen. Gaat men nu de houtbrengsten na van de laatste jaren, dan
blijkt toch wel, dat deze sedert 1947 sterk zijn gestegen. Die bedroeg toen slechts
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40.000
hetgeen dus wil zeggen, dat ze ongeveer drie maal groter geworden zijn.
Over het cultuurbedrijf is het verslag wel bijzonder summier. Vermeld wordt slechts,
dat 145 ha woeste grond werd bebost, terwijl de kapvlakte van vorige jaren wel geheel
kon worden beplant. Douglas werd meer aangeplant dan larix, terwijl deze beide samen
ongeveer evenveel vlakte innamen als de pinussoorten. De bedrijfsuitgaven van het
Domeinbeheer over 1956/1957 bedroegen f5.996.000 en de bedrijfsinkomsten f4.652.000.
Daarbij komen dan nog f614.000 exploitatieuitgaven voor andere doelstellingen en
f468.000 andere inkomsten. Het Domeinbeheer sluit dus met een bedrag aan uitgaven
van f6.610.000 en aan inkomsten van f5.120.000.
Het verslag wijdt dan nog enkele beschouwingen aan de rationalisatie in de bosarbeid,
het praktijkonderwijs, waarvoor zeer veel animo bleek te bestaan, en aan het tijdstudieonderzoek van Prof. Kools.
Het totale met renteloze voorschotten van het Rijk beboste areaal bedraagt thans
16.340 ha. De oudste bebossingen dateren van 1907 en behoren aan de gemeente
Venray — het aan deze gemeente verleende voorschot is afgelost. Het maximum voorschot, dat oorspronkelijk f 120 per ha bedroeg, is geleidelijk opgelopen en bedraagt
thans f500 per ha. Het tot nu toe verleende voorschot is opgelopen tot f3.050.000.
Tot de „Algemene Bosbouwkundige Taken", waarmede de bosbouwconsulenten [zijn
belast, behoren de uitvoering van de boswetgeving en de bosbouwvoorlichting. De
consulenten beheren trouwens nog een verspreid liggend areaal van 4.6S0 ha, dat om
praktische redenen buiten de houtvesterijen is gelaten. De voorlichting bestaat uit
mondelinge adviezen, uit het houden van lezingen (radio en televisie} en uit cursussen.
Er is trouwens ook nog een blijvende voorlichting, die zich uitstrekt over een areaal
van 27.400 ha en 2.140 km wegbeplanting; voor deze voorlichting wordt een geringe
vergoeding betaald.
Voor de Dienst der Zuiderzeewerken is een afzonderlijk consulentschap „de IJselmeerpolders", belast met de bebossingen en de wegbeplantingen. In de N.O. polder
ligt nu reeds 2.000 ha bos.
In samenwerking met het Bosbouwproefstation werden tal van proefperken aangelegd. De invloed van onderplantingen en van verschillende meststoffen werd nagegaan.
Gewezen wordt op de geschiktheid van komgronden voor de aanplant van populieren.
Bij een redelijke fosfaattoestand werkt een gift van stikstof zeer stimulerend; ook
wieden heeft een zeer gunstige invloed. Zware roestaantasting houdt verband met de
aanwezigheid van lariks in de buurt, terwijl de stère Dothichiza-aantasting een gevolg
schijnt te zijn van het voorkomen van roest in vorige jaren.
Houtprijzen. In de tweede helft van 1957 daalden dc houtprijzen enigszins, wat
verband houdt met de bezuiniging en de depressie in Amerika. In de financiële uitkomsten van de dienst komt dit nog niet tot uiting omdat het bosjaar 31 juli afloopt.
Hefc verbruik van bezaagd naaldhout is in W , Europa de laatste tien jaar met 20%
toegenomen, in Nederland zelfs met 30%. Het verbruik van mijnhout daalde evenwel
van 1948 tot 1956 van 17 miljoen m 3 tot 14,5 miljoen m3, hoewel de steenkoolproductie
in dit tijdvak met 20% steeg. Oorzaak van dit verschijnsel is de modernisering der
mijnen. Die daling zal maar van weinig invloed 'zijn op het betrekkelijk geringe gebruik
van mijnhout in Nederland. Het verbruik van pulphout echter neemt sterk toe.
Men schat de kap thans op 415.000 m 3 naaldhout (rond) en 370.000 m:! loofhout,
of samen 785.000 m3. De invoer bedraagt 4.8 miljoen m 1 hout en houtwaren en 2 miljoen
m 3 pulp- en papierhout, terwijl dd uitvoer 125.000 m 3 beloopt waarvan 67.000 m:'
mijnhout. Tegenover deze uitvoer van 67.000 m 3 staat echter een invoer van 83.000 m 3
mijnhout. De uitvoer van schrijf- en krantenpapier bedraagt 0,7 miljoen m;t
W a t de Statistiek betreft: De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi en de Veluwe
kwamen gereed.
Landschapsverzorging. Deze hoofdafdeling is te Utrecht gecentraliseerd en is te
onderscheiden in de landschapsverzorging bij grote cultuurtechnische werken als ruilverkavelingen, beplanting van de rijks- en provinciale wegen en de landschappelijke
verzorging van objecten van de ministeries van Oorlog en Financiën, en van provincies,
gemeenten en waterschappen.
Terwille van het veilig verkeer moesten helaas oude laanbeplantingen worden geveld, dat nogal eens heftige, geprikkelde reacties bij het publiek verwekte. Het is tenslotte nog een troost dat er meer bomen werden geplant dan geveld. Ook de nog
resterende beuken van de Middachter allee, die overoud waren, werden geveld en
door jonge vervangen.
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Totaal werden er bij dc Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat en ruilverkavelingen
enz, geplant ruim 80.000 bomen en 1.650.000 struiken.
Landschapplannen werden voor grote ruilverkavelingen opgesteld. Zo kwam gereed
het plan voor de ruilverkaveling Bosse Broek, waarin grote gedeelten voor recreatieve
en wetenschappelijke doeleinden zijn gereserveerd. Totaal werden er 24 zulke plannen
ingediend ; een voor de Tielerwaard van 13.000 ha. Er is ook een kaartje opgenomen
van de inpoldering Drie Eilandenplan, waaruit duidelijk blijkt, dat men langs de oevers
en op banken van het Veeregat en de Zandkreek tal van recreatieterreinen, vogelreservaten en bosbeplantingen heeft gereserveerd. Ook voor de herverkaveling Schouwen en Duiveland kwamen grote wegbeplantingen gereed, terwijl voor de Lauwers Zee
plannen werden ingediend. Voor het werk in Oostelijk Flevoland werd een landschapsarchitect aangewezen. Een beplantingsplan voor de N.W. oever van het Veluwemeer
werd opgesteld en uitgevoerd. Een rijwielpad Izal deze strook ontsluiten, terwijl er
verscheidene bosjes werden aangelegd. Weitjes en stranden zullen voor de recreatie
worden gereserveerd.
Natuurbescherming. De werkzaamheden, die verband houden met onderhoud en instandhouding van natuurmonumenten zijn opgedragen aan het dienstvak Natuurbescherming en het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het
Natuurbehoud, het R.I.V.O.N. De kosten van deze afdeling worden nagenoeg geheel
door het Ministerie van Onderwijs bekostigd. Eén natuurbeschermingsconsulent was in
de provincie werkzaam, terwij] er drie aan bosbouwcomulenten zijn toegevoegd.
Er werden in het verslagjaar 16 nieuwe reservaten aangekocht, tezamen totaal 325 ha
bos, heide, rietland, moeras enz., terwijl de bestaande reservaten nog een uitbreiding
kregen van 290 ha. De uitgestrektheid der Rijksreservaten, die in 1950 750 ha bedroeg,
klom op tot 3.750 ha in 1957.
Ook werden er adviezen uitgebracht inzake subsidieaanvragen voor de aankoop van
natuurreservaten door particuliere verenigingen. Hiermede was een subsidiebedrag van
miljoen gemoeid. Door een drietal gemeenten en de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, werden een 4-tal landgoederen en de Belter- en Beulakerweide
aangekoocht.
De onderzoekingen op het gebied van de fauna en de flora en hydrobiologie worden
verzorgd door het R.I.V.O.N., dat hiervoor drie biologen ter beschikking heeft. Hun
studie betrof gedeeltelijk dc verspreiding en de oecologie van zelzame planten, dieren
en levensgemeenschappen.
Tenslotte volgt hier nog een verkort overzicht van de Uitgaven en de Inkomsten
van het Staatsbosbeheer in 1957 :
Algemene Uitgaven
Domeinbeheer
Algemeen Bosbouwkundige Taken
Landschapsverzorging
Natuurbescherming doorberekend naar
Ministerie O., K. en W . ad f 1.020.200
R.I.V.O.N. ad f 194.000.
Idem voor Min. O., K. en W .
Uitgaven van aflopend karakter
(o.a. herbossingskosten ad f 100.000)
Kapitaalsuitgaven

f 733.700
f 7.53S.500
f 1.451.800
f 1.400.500
f
Nihil

f 350.000
f 778.600
Totaal

Middelen
Uitvoering diensten voor derden
Exploitatieontvangsten
Verschillende ontvangsten
Middelen gewone dienst
.Kapitaalsontvangsten

. . .

f 12.253.100

f
14,000
i 4.948.000
f 31.000
f4.993,000
f 240.500
f 5.233.500
P. v. Zon.
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BOS E N BOSBEHEER IN SURINAME
Bos en Bosbeheer in Suriname, uitgave van de Dienst. Landsbosbeheer.
Het boekje geeft de belangstellende leek een inzicht in de werkzaamheden van deze
overheidsdienst, een boekje dus in de geest van het werkje van Ir. ]. van Soest
„Bosbouw in Nederland", maar veel rijker geïllustreerd.
Na een korte bespreking van het klimaat, de geologie, de bodem, de bevolking en
de vegetatievormen in Suriname, behandelt het in 't kort de taak van de bosdienst,
namelijk het beheer te voeren over „een milliarden-kapitaai aan staande houtvoorraad".
Het geeft een overzicht van de tegenwoordige exploitatie, van de bosinventarisatie en
van de bosontsluiting.
Aangezien de exploitatie zich tot nu toe beperkte tot een uitkap langs de rivieren en
kreken (een zuivere afroming dus), heeft men complexen, die in verband met de
staande opstand van marktwaardige houtsoorten, voldoende waarborgen bieden voor
een lonende exploitatie, door de aanleg van hoofdafvoerwegen, ontsloten. Voor die
complexen zijn eenvoudige bedrijfsplannen opgesteld, en eventuele gegadigden moeten
zich aan de regels van deze plannen houden. In één complex heeft men nu 55 km weg
aangelegd, 25 m breed, waarvan 6 m verhard; de bruggen van lengten tussen 5 en 18 m
hebben een draagvermogen van 20 ton. Tijdens deze werkzaamheden konden reeds
11.000 ha in concessie worden uitgegeven. Er zijn thans een 12-tal bedrijfsplannen in
werking met een gezamenlijke uitgestrektheid van 73.000 ha.
Voor de aanleg van deze afvoerwegen was de oprichting van een machinepark van
treedozers tractoren met rakes, bulldozers en motorgraders nodig met annex een reparatiewerkplaats. De kosten van dit alles worden op de duur vergoed door de hogere
prijzen, die de houtconcessionarissen betalen.
Een groot, gedeelte van het Surinaamse hout wordt voor woningbouw gebruikt, al
ondervindt het in de laatste jaren concurrentie van steen en beton. Er staan in Paramaribo houten huizen van meer dan honderd jaar oud en ook in de toekomst zal nog
veel in hout worden gebouwd. De onderhoudskosten der houten woningen zullen
aanmerkelijk kunnen worden verminderd, indien men de onderbouw van steen maakt,
geïmpregneerd hout gebruikt en door een ruim dakoverstek de wanden beschermt tegen
zon en regen. Inplaats van het dure verven kan men ..bezandstralen" toepassen. Een
illustratie geeft een beeld van de nette nieuwe volkswoningbouw.
Er zijn in Suriname ruim twintig houtzagerijen. Door voorlichting — er is aan de
dienst een zagerijdeskundige verbonden — tracht men de zagerijen te verbeteren, o.a.
door wijziging in de machinale uitrusting, de juiste opstelling van de machinerieën en
door verbeteringen in het onderhoud van de zagen. Het gouvernement bezit thans ook
een model-zaagslijperij, waar particulieren evaring kunnen opdoen op 't gebied van
goed slijpen en goed zetten der zaagbladen.
De houtuitvoer neemt geleidelijk toe en steeg van 25.000 m 3 in 1950 tot 45.000 ma
in 1957; plaatselijk wordt jaarlijks 35.000 tot 40.000 m:t afgezet.
In Wageningen zijn onderzoekingen gedaan naar de technische eigenschappen van
een veertigtal nog niet marktwaardige houtsoorten. Een uitgebreid rapport is daarover
verschenen: de uitkomsten daarvan zullen in een voor de leek begrijpelijk werkje
toegankelijk worden gemaakt.
Het in Duitsland voor mijnstutten beproefde Surinaamse mierenhout bleek praktisch
niet voor het Europese naaldhout onder te doen. Surinaams hout is ook geschikt voor
de fabricage van papier.
Tenslotte worden in *t kort gememoreerd de genomen proeven op 't gebied van de
natuurlijke en kunstmatige verjonging. Zoals bekend is neemt men thans op savannegronden proeven met Pinus caribaea; de Kon. Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V.
financieren deze proeven.
P. van Zon.
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JAARVERSLAG VAN 'S LANDSBOSBEHEER IN SURINAME OVER 1957.
Nauwelijks een half jaar na dc afsluiting van de verslagperiode, verscheen h:t jaarverslag over 1957 van de Dienst van 's Landsbosbeheer in Suriname. Het omslag» een
mooie luchtfoto van een Surinaams oerwoud, brengt de lezer al direct in de vertrouwde
tropensfeer.
Het verslag is zeer lijvig, met de bijlagen zeker een paar honderd bladzijden, daar
men in dit verslag veel onderwerpen vindt behandeld, die men gewoonlijk in jaarverslagen van bosbeheersdiensten niet aantreft, namelijk de uitkomsten van onderzoekingen;
Dit komt, omdat Suriname geen proefstation bezit. De onderzoekingen worden wel in
Suriname geëntameerd, maar de uitwerking geschiedt op de wetenschappelijke instituten in Nederland. En waar men in Suriname ook geen bosbouwperiodiek bezit, is het
jaarverslag de plaats waar de resultaten kunnen worden geboekstaafd.
Bosinventarisatie. Besloten werd de massabepaling van dc baboencomplexen (Virola
Surinamensis, een houtsoort, die zeer geschikt is voor fineer), van de lucht uit te doen
geschieden, omdat de terreinen, waar deze houtsoort groeit, zeer moeilijk toegankelijk
zijn. Bovendien domineert deze houtsoort in deze streken, zodat de bomen op de foto's
individueel te herkennen zijn. De kaarten werden gemaakt op een schaal 1 : 10.000,
terwijl bij de opname gebruik werd gemaakt van geelfilter nr. 2, waardoor de wazigheid, veroorzaakt door de ochtendnevels werd weggenomen. Aan de uitwerking van de
gegevens over een complex van 11.000 ha, werd begonnen. Andere werkzaamheden op
't gebied van de luchtfotografie werden voortgezet, terwijl een publicatie: „Sleutel voor
de interpretatie van luchtfoto's" werd verzorgd.
Verder werd begonnen aan de exploratie van een bosgebied, waarin veel mierenhout
(Triplaris surinamensis, vermoedelijk geschikt voor mijnstutten) voorkomt. Een net
van proefbanen over een gebied van 4.600 ha werd uitgezet en hierop al het mierenhout opgemeten. Bij de exploratie bleek, dat men voor afstandsmeting uitstekend gebruik
kon maken van de Blume Leiss, een instrumentje, waarmede afstand, hoogde en helling
kan worden gemeten . De metingen met de hoogtemeter van Christen gaven steeds
te lage schattingen. Totaal is er in 1957 rond 21.700 ha geexploreerd.
Bosontsluiting, In Suriname tracht men het afromen, dat is het uitsluitend exploiteren
langs de vlotbare kreken door particuliere houtconcessianarissen, te voorkomen door de
oerbossen te ontsluiten en daarna in concessie uit te geven. Voor deze complexen
worden dan eerst bedrijfsplannen opgesteld. Verschillende wegtracé's werden ontworpen
en uitgebouwd, en een groot aantal houten bruggen met overspanningen van 10 tot 18
m, gebouwd. Men moet over dit werk in afgelegen streken, waarbij de kampen der
arbeiders herhaaldelijk moeten worden verplaatst, niet gering denken. Vooral het
plaatsen der brugjukken gaf in den beginne veel moeite.
Stamonderxoek. Er werden in het verslagjaar nog 980 m 3 van verschillends houtsoorten gekapt, waarbij men de gegevens kreeg voor 318 boomkaarten, die dan te
Wageningen verder worden verwerkt. Uit in vorige jaren opgezonden materiaal werden
de „massatarieven" voor baboen van twee complexen berekend. Men denkt met deze
gegevens te kunnen komen tot een globale massabepaling, omdat uit de luchtfoto's dc
boniteit kan worden geïnterpreteerd.
Het onderzoek naar de physische en chemische eigenschappen van een 41 tal minder
bekende Surinaamse houtsoorten, te Wageningen uitgevoerd, werd door het Kon.
Instituut voor de Tropen gepubliceerd. Teneinde buitenstaanders enig Idee te geven
van de waarde van deze cijfers werden een vijftal zser bekende Surinaamse houtsoorten op geheel analoge wijze onderzocht en de verkregen cijfers naast die van dc
bovengenoemde 41 onbekende gesteld. Verder werd nog een verslag uitgebracht over
de geschiktheid van mierenhout voor mijnstutten. Tevens verscheen een rapport over
een literatuurstudie over het zagen van hout.
Bosverjongingsonderzoek. De proeven met het selectief doden van niet gewenste
houtsoorten, werden voortgezet. Van de in 1956 bespoten bomen boven 40 cm dlam.
was Y4 deel niet gestorven; in het droge jaar 1957 waren de resultaten beter. Bespuit
men alle niet gewenste bomen boven 5 cm dan krijgt men te veel verwildering, zodat
men in *t vervolg de bomen van 5—20 cm onbehandeld zal laten. Sommige soorten
reageerden sterk op de behandeling en wel door een 3 X sterkere dikteaanwas dan in
dc controlevakken, zoals bij basralocus; andere weer reageerden er niet noemenswaardig op.
*) Zie „De hoogtemeter van Blumc-Leiss". J. van Soest en F. Tiemens. N.B.T. 25
(10) 1953 (279—282).
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Cultuuraanlcg. In een drietal complexen werden in 1957 10 ha mierenhout, 9,8 ha
baboen en krappa, 4 ha Cedrella, 3,5 ha okoemé (Acoumea klaineana), 6,4 ha Soemaroeba (Simaruba amara) 5,5 ha Agathis loranthifolia en ongeveer 175 ha Pinus aangeplant. Okoemé, Soemarocba en Plnus caribaea, vertonen een sterke hoogtegroei; op
8-jarige leeftijd bereiken ze een hoogte van 11 tot 19 m en een dikte van 10 tot 20 cm.
Een flinke hoogtegroei is van belang, omdat dan alleen de sterke onkruidgroei in de
culturen kan worden bedwongen.
Op basis van een overeenkomst gesloten met de Kon. Papierfabrieken Van Gelder
Zonen N.V., werden 175 ha met Pinus caribaea en Pinus elliotii beplant. Met een
bulldozer werd de vegetatie eerst platgereden en daarna de pinus uit dc kwekerij in
een verband v&n 3 X 3 m uitgeplant. Het uitplanten geschiedde met plaatselijke
werkkrachten, Indianen en Creolen; de dagprestatie per man bedroeg ongeveer 400
plantgaten. Door de grote droogte mislukte helaas 80% van de aanplant.
Bij de cultuurproeven met pinussoorten is wel gebleken, dat geen enkele soort zulk
een gunstige groei vertoont als Pinus caribaea. De grote moeilijkheid is echter om op
de juiste tl]d voldoende zaad (uit Brits Honduras) te verkrijgen. Vaak komt het te laat
om tegen de volgende pJantperiode voldoende krachtig plantmateriaal ter beschikking
te hebben. Het verspenen in fineerkokers is duur. Men heeft daarom getracht, deze te
vervangen door kokers van speciaal daarvoor geprepareerd papier, waarmede echter
ook geen gunstige resultaten werden geboekt. Men wil nu nagaan, of hel mogelijk is
het zaad door bewaring in koelkasten zijn kiembaarheid te doen behouden, zodat men
op het gunstigste ogenblik, in het begin van de grote regentijd, kan uitzaaien. Meestal
bleek, dat de wortels van P. caribaea na 4 maanden voldoende met. mycorrhiza waren
bezet, wat het slagen bij uitplanting zeer bevordert.
Zagcrijbzdrijf. De zagerijdeskundige bezocht het Holztechnicum en de Hoizfachschule
te Rosenheim, daarna werkte hij op het Ingenieursbureau van Ir. Hupkes te Zutfen.
Verder bezocht hij een machinefabiek in België en hij werkte bij Prof. Antoine in
Leuven. In Leuven worden proeven gedaan met het verzagen van tropisch» houtsoorten
uit de Congo. Men zaagt daar van de houtblokken dunne plankjes van 5 mm dikte,
bij verschillende snij- en aanvoersnelheden. De proeven wijzen erop, dat iedere houtsoort een bepaalde snijsnelheid en aanvoersnelheid heeft, waarbij de arbeid voor dc
verzaging een minimum bedraagt. Ook in Suriname wil men in die richting werken.
Ir. Hupkes bezocht ook Suriname om na te gaan hoe de zagerij voorlichting het. best
kan worden aangepakt, terwijl hij tijdens zijn verblijf ook een cursus in machinale
houtbewerking hield.
Het slijpen van de zagen is het zwakke punt in menige zagerij; van een goed slijpen
van de zagen hangen de capaciteit voor de zagerij en de kwaliteit van het zaagwerk af.
Men wil in Suriname overgaan tot de inrichting van een model slijperij onder leiding
van de zaagconsulent; in de eerste plaats zal deze slijperij worden ingericht voor raamzagen; de benodigde machines voor deze slijperij werden reeds besteld.
In een grotere zagerij, die men moderniseerde, bleek het mogelijk de zaagsnelheid
3 X te vergroten en de kwaliteit van het afgeleverde werk te verhogen. Deze zagerij
produceert thans meer met één raamzaagmachine dan vroeger met twee.
Proefaankap van mierenhout voor mijnstutten. In 1956 was reeds besloten tot een
proefaankap op praktijkschaal. Het hout wordt geleverd in lengten van 1,55. 1,85, 2,2
en 2,5 m, bij topdiameters van achtereenvolgens 9—14, 9—15, 10—16 en 11 tot 17 cm.
De oorspronkelijke idee, om dc kap te doen verrichten als seizoenarbeid voor kleine
landbouwers had geen levensvatbaarheid; de prijs per stut was voor hen niet aantrekkelijk genoeg. Er werd toen overgegaan tot kap door arbeiders onder toezicht van
het landsbedrijf. Zagen- en schilschoppen werden verstrekt tegen betaling, d.w.z. meestal op voorschot, met gehele of gedeeltelijke afrekening bij inname, hetgeen echter niet
voldeed. Men is toen overgegaan tot het geven in bruikleen zonder betaling. De gemiddelde dagprestatie lag op 30 stuks. Vaak werden alleen de bomen gekapt, waaruit veel
stutten konden worden verkregen; de rest liet men staan en men kapte alleen dicht bij
de afvoerweg. Afgevoerd werd per railbaan, per truck en per ponton. Bij de laatste
wijze van vervoer had men nogal veel tijdverlies door het spuien in het kanaal en het
slechts op bepaalde tijden opengaan van dc brug. Verder was er maar een beperkte
opslagruimte bij de K.N.S.M.; zo werd nogal op omslachtige wijze bij het laden van
het hout in 't schip gewerkt. Totaal werden 4125 ton verscheept.
Met de duitsc mijnen was afgesproken, dat het mierenhout op generlei wijze in Suriname zou worden behandeld; bij aankomst, in Duitsland bleek nogal veel hout door
insekten te zijn aangetast. Het Kon. Instituut voor de Tropen, die het hout op de
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aantasting (o.a. boktorren en nat- en drooghoutboorders) onderzocht, adviseerde het
hout reeds in Suriname te behandelen.
Het mijnhout wordt in de Duitse mijnen als stut- en als gewelfhout gebruikt en uitsluitend op de plaats van de winning der kolen. Als stuthout bleek mierenhout even
goed te voldoen als naaldhout, maar als gewelfhout voldeed mierenhout minder; als
stut bij beide soorten een breuk van 24%, als gewelf hout bi] mierenhout een breuk van
34%, bij naaldhout 16,5%. Bij andere mijnen kwam men ongeveer tot hetzelfde resultaat, namelijk dat mierenhout. als stuthout even goed of beter was dan naaldhout; als
gewelfhout achtte men het daarentegen ongeschikt. De kosten per s.m. tot de steiger
van de K.N.S.M. varieerden van ƒ 10,37 lot ƒ 13,79, welke prijs nog mo;t worden
verhoogd met ƒ 1,86 per s.m. voor overhead kosten, enz.
Over da Dienst van het Surinaamse bosbeheer zij verder nog het volgende vermeld.
Er waren bij de dienst werkzaam 1 opperhoutvester, hoofd van de Dienst, 5 houtvesters en het nodige ondergeschikte personeel. Verder nog een zagerij consulent voor de
voorlichting.
In werking waren 359 houtconcessies en 45 houtaankappen op vergunning, terwijl
nog werd geëxploiteerd op 12 bosgebieden, waarvoor bedrijfsplannen bestaan. Totaal is
in exploitatie uitgegeven 1.431.952 ha.
De totale opbrengst aan retributie bedroeg ƒ87.000, de opbrengst van 124.000 zakken
houtskool bedroeg ƒ 10.000,—, terwijl het aangehaalde clandestein gekapte hout opbracht ƒ 6.000,—. Totale opbrengst ƒ 103.000.
Totaal werden afgevoerd: 19.000 s.m, brandhout, 1.416 m 3 kleine houtwaren, 6.S73
m 3 dwarsliggers en 153.200 blokken.
In de export van hout viel weer een toename te constateren ondanks de vermindering
van de uitvoer van gezaagd hout Deze vermindering was toe te schrijven aan het
uitblijven van grote orders voor de levering van montage-woningen, zoals in 1956
plaats vond. De toename van de export is hoofdzakelijk te danken aan de grotere
export van triplex ( + 1341 m 3 ) van vierkant bekapt hout (-f- 1729 m 3 ) en rondhout
(-j- 3932 m 3 ). De export van vierkant (7.950 m3) was hoger dan In elk ander jaar
na de oorlog en wel als gevolg van de grote afname van basralocus door Nederland.
De toename van de rondhoutexport is te danken aan de verkoop van Krappahout aan
Brils Guyana en de levering van mijnstutten in Duitsland.
Uitgevoerd werden totaal 16-994 m3 rondhout, 7.950 m 3 vierkant 1.597 m3 gezaagd,
3.700 m 3 dwarsliggers en 324 m 3 gordingen. Verder nog 68 m 3 vloerstroken: 803 m
precut houses en 13.946 m3 triplex. Totaal 45.382 m3. Een en ander ter waarde van
ƒ5.860.750; alleen de waarde van de 13.946 m 3 triplex bedroeg reeds ƒ4.280.000.
P. van Zon.
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