Boekbesprekingen

Bosbouwkundige kernobjecten in ontwikkelingsgebieden, Ir I. A. den Hulster.
Inaugurele rede, Wageningen. Uitg. Veenman en Zonen, 1962. — Deze rede verplaatst ons geheel in de tropische sfeer, maar het is wel goed om op deze wijze onze
gezichtskring weer eens te verwijden. We horen hier dat het tropische bos maar 35%
uitmaakt van ons wereldbosareaal en dat dit gedeelte slechts voor 12% in gebruik is,
maar voor een tiende in de wereldhoutproductie bijdraagt en zich nog pas in een zeer
primitief stadium van gebruik — brandhout — bevindt, want slechts 9% ervan is
bouwhout en hout voor industriële doeleinden. Verdeeld over de wereld zijn er nog
grote verschillen; in zuidoost Azië is 50% in gebruik, in Afrika 35% en Amerika komt
geheel achteraan met 10% (om dan tot genoemde 12% te komen moet het tropische
bosareaal in Amerika dan wel naar verhouding zeer veel groter zijn dan we ons ooit
hebben voorgesteld). De tropische houtexport is nog maar 6% van de totale wereldhoutexport. Deze achterlijkheden ten opzichte van de exploitatie in de gematigde gebieden
spreekt het beste als men zich indenkt in het grote areaal zeer soortenrijke laaglandregenbos, dat dikwijls maar weinig bruikbare soorten bevat (onderzoek moet uitmaken
of er zich nog minder bekende wel voor enig doel bruikbare soorten onder bevinden)
en door de aard van het tropische klimaat zonder seizoenwisseling, moeilijk exploitabel dreigt te blijven indien geen grotere ontsluiting wordt nagestreefd.
Deze mededelingen zijn dan gegeven om aan te tonen, dat er ook op bosbouwkundig
gebied nog heel wat werk is te verrichten bij het probleem van de hulpverlening aan
ontwikkelingsgebieden. Men dient in de bosbouw daarvoor plannen te maken op lange
termijn en het is interessant om het betoog van de spreker in deze verder te volgen
hoe hij zich dat »denkt door, zoals de titel van de rede al aangeeft, kernobjecten te
vormen. Uit de aard van de zaak neemt den Hulster hierbij Suriname veelal als voorbeeld, daar hij hier na de laatste wereldoorlog intensief als hoofd van 'sLands Bosbeheer, zoals het daar heet, is werkzaam geweest. In het kader van het Welvaartsfonds
en het Tienjarenplan heeft hij daar de bosbouwkundige ontwikkeling helpen bevorderen.
Een en ander begint al met de zeer moeizame arbeid de zeer verschillende bostypen
in het tropische woud te onderscheiden — en in Suriname zijn er al dadelijk vele —
om daarop aanpassende maatregelen te overwegen van exploitatie en bosverjonging.
Het moderne hulpmiddel — vooral voor de slecht toegankelijke moerasbossen — is
natuurlijk thans de luchtfoto met alle te overwinnen moeilijkheden van juiste vaststelling van wat het beeld toont. Daarnaast heeft dikwijls een systematische bemonstering
plaats van proefbanen. Een en ander vergt al een heel organisatietalent, temeer omdat
de hieraan verbonden kosten voor de exploitant aanvaardbaar moeten zijn. Zijn de
exploitabele gedeelten in het bos opgespoord, dan komt de ontsluiting, daar het transport economisch een van de zwaarst wegende factoren uitmaakt. In het moerasbos gebeurt dit door waterwegenaanleg met behulp van dynamiet. De kosten bedragen 30%
van de verkoopwaarde van het hout, waarvan de helft voor de dynamiet. Transport
geschiedt in de regentijd. In andere bosvegetaties worden landwegen aangelegd, zoveel
mogelijk gemechaniseerd met daartoe opgeleid personeel. In Suriname werden in 6 jaren
tijd twee complexen elk van 30.000 ha door 120 km weg ontsloten, waarvan de kosten
15% bedroegen van de waarde van het exploitabele hout. Dit zijn dan dus ware kernobjecten, die de concurrentie op de wereldhoutmarkt aan kunnen. Ook Nederland blijft
hier met Bruynzeel niet achter. Het is dan ook waard van overheidswege minder kapitaalkrachtige ondernemers, voorlichtend met een voorbeeldbedrijf, financieel te steunen;
de ingestoken gelden kunnen dan worden teruggevorderd naar gelang van de aan de
markt gebrachte hoeveelheden hout. Met de oude primitieve exploitatiemethoden dient
geheel te worden gebroken; zij leiden slechts tot teleurstelling en geven een verkeerd
beeld van de mogelijkheden. Het zou in dit verband of in verband met het speciale
product (?) wel interessant zijn eens te vernemen waarom Van Gelder Zonen de exploitatie ïn Suriname heeft opgegeven.
Na de exploitatie komen uit de aard van de zaak de houtteeltkundige problemen
naar voren. Ook hierover houdt spreker een meer algemeen betoog, dat de belangrijke
ondergrond vormt voor de duurzame exploitatie, in de eerste plaats van de onderhavige
kernobjecten in Suriname.
F. W. Burger
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Verslag van een onderzoek naar de invloed van populieren op grasland, A. Bakker.
Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen. 60 (9) 1960 (1—38).
— Een belangrijke studie voor ons land, waar wij reeds sedert 1952 met verlangen
naar hebben uitgezien, nadat de schrijver dit onderzoek in Landbouwvoorlichting 9
(8) 1952 (284—288) in uitzicht stelde. Deze uitgebreide studie heeft nu tot resultaat
gehad, dat we nu eens nauwkeuriger weten waar we aan toe zijn met de populierenteelt in combinatie met naastgelegen grasland. De schrijver heeft dit vooral nauwkeurig
ten aanzien van het grasland onderzocht met inachtneming van de voornaamste grassoorten cn -mengsels, mede met het oog op aard en plaats van de bemesting. We zijn
hiermede tot een veel juister inzicht gekomen, dat de gecombineerde teelt, waarvan we
al lang goede doelbewust opgezette voorbeelden buiten onze landsgrenzen aantroffen,
economisch verantwoord is. Samen met het Landbouw Economisch Instituut zijn op
bescheiden wijze berekeningen gemaakt, waaruit zou blijken dat, althans op gronden
in het Midden-brabantse populierengebied, de populierenteelt in het algemeen hoger
rendement geeft dan het grasland. Voorzichtig wordt ook gezegd, dat de verschillen
in netto-inkomen niet overal zo groot zullen zijn als daar het geval is, in vruchtbaarder
weidestreken wel geringer zullen wezen, terwijl ook wel eens het grasland rendabeler
kan zijn dan de populierenteelt, alleen al door de prijsschommelingen, maar „zelfs
voor de vruchtbare weidestreken tonen de cijfers nog overtuigend aan, dat aanplant
van populieren als weg- en randbeplantingen nooit zoveel nadelige invloeden zal uitoefenen op de grasproductie, dat de opbrengsten uit hout er niet tegen op wegen".
Naast het financiële voordeel zijn er ook andere voordelen, waarvan de windschermwerking wel een van de belangrijkste is, die nader onderzoek zouden doen wensen.
Het belangrijkste nadeel, waar altijd op wordt gewezen, is dat van de minder-opbrengende strook langs de beplantingen. Dit laatste is nu hoofdonderwerp van dit onderzoek geweest. Hieruit is onder andere tot de navolgende conclusies gekomen. In de
bewuste strook is de bemestingstoestand beter dan elders, maar de opbrengst van het
grasgewas kan er door schaduwwerking en wortelconcurrentie van de bomen, toch wel
behoorlijk zijn gedrukt. Door extra bemesting in de strook is dit nadeel voor een groot
deel terug te brengen en practisch geheel indien een isolerende greppel wordt aangelegd,
terwijl toch ook de houtproductie door de extra voeding wordt bevorderd. De uitwerking van de bemesting is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden; uit de aard
van de zaak zijn de opnamen door de planten het gemakkelijkst bij voldoende vocht,
terwijl bij droogte daardoor de opname in de beschaduwde strook zelfs beter kan zijn.
In de randstrook handhaven de betere grassen zich en men treft hier heus niet, zoals
wel wordt verondersteld, alleen maar onkruidhaarden aan.
F. W. Burger
N.B. Wegens plaatsgebrek kon deze in mei 1962 verschenen publicatie hier niet
eerder worden aangekondigd. Dat is voor een bosbouwtijdschrift niet zo erg, want het
voornaamste is, dat de landbouwer van dit onderzoek kennis kan nemen; laten we
hopen dat 'fïieraan voldoende aandacht werd geschonken. Betreurenswaardig is
echter, dat dit reeds in 1958 afgeleverde onderzoek eerst in 1962 door de Landbouwhogeschool aan het licht werd gebracht (terwijl men dan nog doet alsof het in 1960
werd ingediend); er kunnen natuurlijk allerlei tegenslagen zijn geweest, maar die
kunnen toch nooit voor de 4 jaren vertraging een aanvaardbare verontschuldiging zijn
voor ons „Wereld-landbouwcentrum Wageningen".

