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Boekbesprekingen
Erosie. Dr H. F. Hermans, Lector aan de Rijks-Universiteit te Groningen, 1960.
(Uitgeverij Heynis, Zaandijk).
Schrijver begint met een goed inzicht te geven in de verwering, in het transport
van de verweringsproducten en in de bodemvorming, om daarna over te gaan tot een
bespreking van de verschillende vormen van (versnelde) erosie (oppervlakte erosie,
geulerosie, winderosie). Van de laatste vorm van erosie, die vooral van belang is
in streken met een aride klimaat, worden sprekende voorbeelden gegeven. De beruchte
Amerikaanse stofstorm van 1934 erodeerde naar schatting 200 a 300 miljoen ton
bodemdeeltjes. Maar onder bepaalde omstandigheden, wanneer de grond te droog wordt,
kan winderosie ook bij ons nadelige gevolgen hebben, zoals op de lichte zandgronden
in N.-Limburg en van Drente. Het proces wordt eigenlijk bevorderd door het toenemend
gebruik van kunstmest, waarbij het humusverbruik niet wordt aangevuld, zoals bij het
gebruik van stalmest wel het geval is.
Bij dc bespreking van de maatregelen tegen erosie wordt vooral gewezen op het nut
van beplanting met lcguminosent op strookcultuur, waarbij men de cultuurgrond in
stroken verdeelt en deze afwisselend bebouwt. Deze stroken moeten zoveel mogelijk dc
hoogtelijnen volgen. Soms laat men daar, waar het erosiegevaar groot is, de vruchtwisseling achterwege en maakt dan gebruik van erosiewerende gewassen, of men
beplant stroken met struiken of bomen, zogenaamde bufferstrips. Dergelijke strips hebben dan toch nog nut als leveranciers van boerengeriefhout.
Windsingels beschermen een strook, die ongeveer 20 maal zo breed is als de hoogte
der bomen. Er zijn aan die windstroken natuurlijk nadelen verbonden (grondverlies,
onttrekking van vocht aan de omgeving, schaduw, schadelijk wild enz.), maar daar
waar dc neiging tot verstuiving groot is, zijn de voordelen der singels groter dan de
nadelen.
Eigenlijk wordt er weinig gezegd van de resultaten, die te verwachten zijn van de
herbebossing van kale berghellingen, hoewel in de laatste decennia in de Middellandsezeelanden (Spanje o.a.) wel resultaten zijn geboekt.
Vooral in het laatste hoofdstuk (Bevolking versus Bodem) komt schrijver tot een
zeer interessante blik op de toekomst der mensheid.
De bevolkingsdruk op de aanwezige landbouwgronden is in laatste instantie de
oorzaak van de versnelde erosie en deze druk neemt steeds toe. Volgens schattingen
bedroeg de wereldbevolking in 1955 2600 miljoen zielen en ze zal in 1970 vermoedelijk
3150 miljoen bedragen. Is nu de aarde in staat zoveel mensen te voeden? Er is geen
enkel feit, waaruit dit met zekerheid valt af te leiden. De voedingstoestand wordt
eerder slechter dan beter. Het percentage van de bevolking, dat dagelijks minder dan
de strikt noodzakelijke 2200 calorieën als voedsel tot zich neemt heeft de neiging groter
te worden. In landen met het grootste voedselgebrek groeit de voortbrenging van dc
landbouw het minst snel, maar juist in die landen wordt de dichtheid van de bevolking
steeds groter, voornamelijk ook doordat het sterftecijfer steeds daalt (betere hygiënische
toestanden). Dc landbouw verplaatst zich bij het zoeken van nieuw areaal naar aride
gebieden en half woestijnen, gebieden die minder geschikt zijn voor landbouw (bij
bewerking verliezen ze spoedig hun natuurlijke rijkdom).
Dc bevolkingsdruk zou alleen verminderd kunnen worden door geboortebeperking,
maar dit middel wordt maar in weinig landen van overheidswege gepropageerd.
Industrialisatie helpt ook niet. Men vermindert er werkloosheid mee, maar al deze
nieuwe industrie-arbeiders moeten toch door de bodem worden gevoed. De schrijver
eindigt met dit Post-Scriptum voor filosofen: „Geen mens zal ooit de stelling, dat de
mensheid eenmaal volledig verdwijnen zal, kunnen logenstraffen".
v. Z .

Tropical Silviculture, Vol. I, II en III, prepared by I. T. Haig, M. A. Huberman
and U. Aung Din. Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Rome,
1958.
Het bovengenoemde werk in 3 kloeke delen, samen meer dan 700 bladzijden kleine
druk, is ontstaan uit de samenwerking van de pre-adviezen, die in 1954 aan het
bosbouwcongres te Dehra Dun werden aangeboden.
Deel I geeft een karakteristiek van de verschillende typen van tropische bossen,, o.a.
het Regenbos, de verschillende vormen van Loofverliezende bossen, de Mangrove-,
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de Bamboebossen en de Coniferenbossen, terwijl in de volgende delen de verschillende
preadviezen verkort of in extenso zijn opgenomen. Het is onmogelijk in kort bestek
een ove^qcht te geven van die verhandelingen. Ons interesseert in de eerste plaats,
wat over^Indonesië wordt gezegd, namelijk de verhandeling „Teak Cultivation in Java"
door E. J. van Alphen de Veer en anderen.
Er wordt op gewezen, dat in de loop der tijden de djati altijd op kunstmatige wijze
is verjongd. Vóór 1880 door na de kap te branden en daarna dc djatipitten te poten,
tussen 1880 en 1907 door toepassing van de taungya methode, waarbij de leeggekapte
bosgrond tijdelijk ter beschikking komt van de contractanten, die er hun landbouwgewassen planten, maar tevens moeten zorgen voor het in rijen planten van de djati
en het onderhoud ervan gedurende de tijd, dat ze van de grond gebruik maken (hoogstens 2 jaar). Na 1907 moeten de contractanten tussen de djatirijen ook nog Leucaena
glauca planten, waardoor het o.a. lukte de alang-alang, die een gevaar was voor de
jonge culturen, te onderdrukken. Van deze laatste methode geeft het pre-advies een
uitvoerige instructie.
Van natuurlijke verjonging is op Java dus geen sprake en er is van deskundige
zijde wel eens aandrongen op een meer „natuurlijke" cultuurraethode. Toegegeven moet
worden, dat onder de op Java heersende toestanden (dichte bevolking en daardoor
gebrek aan landbouwgronden) de contractscultuur de juiste methode is. Toch meent
referent, dat in uitzonderingsgevallen de natuurlijke verjonging op zijn plaats kan zijn
wanneer er namelijk geen gebrek aan grond is of de vruchtbaarheid van de bosgronden
ver beneden die van de bevolkingsgronden ligt. Het eist van dc beheerder echter een
intensievere bemoeienis met het cultuurbedrijf en men verliest allicht een paar jaar
bijgroei, omdat men de jonge djati meestal op stomp moet zetten wegens de ravage,
die het gevolg is van de uitsleep.
Ook de menging met andere houtsoorten wordt afgeraden, omdat de djati moeilijk
de concurrentie verdraagt. Plaatselijk had men m.i. echter tot een menging in groepen
kunnen komen en de weinige aandacht, die daaraan besteed is, is te meer te betreuren,
omdat Java zulke schitterende houtsoorten bezat.
Er komen in dit boekwerk verschillende uitstekende hoofdstukken voor, die hier
echter onmogelijk besproken kunnen worden. De F.A.O. heeft met de publicatie ervan
een goed werk gedaan; het is van onschatbare waarde voor de toekomstige bosbouwer
in de tropen.
v. Z .

JAARVERSLAG 1959 V A N D E NEDERLANDSCHE

HEIDEMAATSCHAPPIJ

Het jaarverslag 1959 van de Nederlandsche Heidemaatschappij begint met enkele
hoofdtrekken van 1959 te geven: een grote opleving van de bedrijvigheid, zodat het
niet nodig was arbeiders op de zogenaamde aanvullende werken werkzaam te stellen.
Door de mechanisatie in de administratie nam de behoefte aan administratief personeel
af, terwijl die van technici toenam.
Verschillende nieuwe machines werden geconstrueerd en bij de toepassing daarvan
kreeg de maatschappij veel steun van de overheid en van particulieren. Zo werd een
toolbarploeg geconstrueerd met een dieptebereik van 1,60 m en een met een bovengrondtransporteur met een dieptebereik van 1,20 m. Verder werd de spitmachine van Rotaspa
in de praktijk doorgevoerd, terwijl proeven werden genomen met drainage modellen
voor de toepassing van plastic-drainage.
In de laatste jaren wordt de ruilverkaveling meer en meer met algemeen goedvinden
doorgevoerd. "Werd bij de wet van 1924 nog de mogelijkheid opengehouden tot
verplichte samenwerking, wanneer een meerderheid tot ruilverkaveling besloot, in de
laatste Üjd is er een grote opleving voor fèen algeheel vrijwillige ruilverkaveling. Dit
is een ideaal, dat de propageerders van de ruilverkaveling van den beginne voor ogen
heeft gestaan. Dat dit thans gelukt is naast het inzicht van de grote voordelen ervan,
vooral toe te schrijven aan de mechanisatie van de werkzaamheden, waardoor voorbereiding en uitvoering in een veel korter tijdsbestek tot stand komen.
Aangezien de ruilverkaveling meer en meer is uitgegroeid tot een verbetering van
de gehele structuur van bepaalde landbouwgebieden, is de uitvoering ervan niet
dadelijk over de gehele linie uit te voeren en bepaalt men zich voorlopig tot de
uitwerking van bijzondere facetten, zoals een verbetering van de waterbeheersing.
Achtereenvolgens worden in het verslag enkele werkobjecten besproken, onder

432
andere het tuinbouwcentrum Erica. Het gemeentebestuur van Emmen nam het initiatief
tot de schepping van dit tuinbouwcentrum van 73 ha, waarvoor voldoende gegadigden
waren, omdat in het westen van ons land gebrek is aan goede tuingrond. Onder een
dunne laag teelaarde komen ondoorlatende veenlagen voor. De dunne laag teelaarde
werd nu verdikt door aanvoer van zand uit de onderlaag of van elders, terwij! de
harde veenlaag tot 80 cm onder het maaiveld werd gespit. Verder kwam er een stelsel
van waterlopen tot stand met in- en uitlaten, waardoor iedere tuinder het grondwaterpeil voor zijn perceel kan regelen. Voor de centrale verwarming van alle kassen op de
46 percelen werden vier ketels gebouwd, hetgeen in Nederland een unicum is.
Verder worden nog besproken de ruilverkaveling der Ringpolder in Noord-Holland,
waarbij voor de demping van sloten of aan te brengen wegcunets de zandzuiger werd
gebruikt. Het zand wordt daarbij op een diepte van 12 m weggezogen en door een
drijvende persleiding naar de plaatsen gebracht waar men het nodig heeft.
Een overzicht wordt gegeven van de werkzaamheden voor de aanleg van het
Sportpark Geusselt bij Maastricht, de drainage van het waterschap de Zandley in
Noordbrabant, de ruilverkaveling Haskerveenpolder, de verbeteringen aan de Grote
Barneveldse Beek, waar men sedert onheugelijke tijden veel overlast van water had en
de werkzaamheden In het waterschap Westerwolde, waar het door een stelsel van
nieuwe leidingen mogelijk werd het slootpeil te beheersen.
Wat het werk in het buitenland betreft wordt gewezen op de zeer grote belangstelling
die in de laatste jaren de Nederlandse handel en industrie voor de nog onontwikkelde
gebieden hebben. Verbetering in deze landen kan slechts worden aangebracht door
aan deze streken een hechtere economische structuur te geven en het is eigenlijk zo
jammer dat onze regering de Nederlandse bedrijven niet meer steunt door het verlenen
van credieten. Daarvan zou waarschijnlijk meer mogen worden verwacht dan van
onze bijdragen aan allerlei internationale organisaties. Dit is een klacht, die meer wordt
gehoord, o,a. bij het tot ontwikkeling brengen van ons Nieuw-Guinea.
Over 't eigenlijke werk van de Heidemaatschappij in 't buitenland wordt maar
weinig gezegd. Slechts dat deelgenomen werd in een te Caracas gevestigde dochtermaatschappij van het Hollands Ingenieursbureau Dehave (ingenieursbureau Dwars
Heederik en Verhey). In het te Bremen opgerichte „Gesellschaft für Landeskultur"
participeert het I.M.L.O. *) eveneens.
Het jaarverslag geeft door zijn vele illustraties en kaarten een duidelijk beeld van
de werkzaamheden. Speciaal willen wij nog wijzen op de bijzonder fraaie foto waarmede
het jaarverslag opent: landaanwinning aan de waddenkust.
v. Z .
') N.B. Het I.M.L.O. is de Internationale Maatschappij voor Landbouwkundige
Ontwikkeling N.V., die als Holding Company voor de buitenlandse belangen van de
Nederlandse Heidemaatschappij in 1953 werd opgericht. Red.

