Boekbespreking
'S W E R E L D S

BOSCHVOORRAAD.

In de laatste tientallen jaren trekt in de boschbouwkringen der geheele
wereld de vraag de a a n d a c h t : H o e is het gesteld met den wereldvoorraad
en het verbruik van hout ? Of liever nog stelt men de meer practisch
o p het doel afgaande v r a a g : Is een tekort aan hout in afzienbaren tijd
ophanden ? D e meeste schrijvers beantwoorden deze v r a a g bevestigend,
al verschillen zij over het tijdstip, w a a r o p dit tekort zich zal openbaren.
Diepen indruk maakte in 1900 op het Eoschbouwcongres te Parijs de
rede v a n M . M e 1 a r d, waardoor het vraagstuk feitelijk in de algemeene belangstelling is gebracht. Nadien zijn verschillende auteurs met
meer of minder sterke argumenten o p de zaak teruggekomen, om te wijzen
op den naderenden houtnood, o.a. M a d e 1 i n op het congres van
1913, wederom te Parijs gehouden. E r zijn ook nu en dan tegenstanders
der houtnoodstelling opgestaan, o.a. nog kort geleden G. R e i n h o 1 d,
die bij de groote voorraden in Rusland en C a n a d a een houtnood voor
uitgesloten houdt en achter de voorspellingen v a n houtgebrek politieke
en economische motleven zoekt.
D a t in een zoo gewichtig vraagstuk dergelijke geheel tegenovergestelde
meeningen post kunnen vatten is eensdeels te wijten aan de enorme
moeilijkheid om betrouwbare gegevens te verkrijgen, vooral over de
aanwezige voorraden en den aangroei, doch bovendien heeft een groot
deel van de bosschen der aarde voor de wereldhoutvoorzlening geen
of slechts geringe beteekenls, zoodat uit de oppervlakte cijfers alleen
geen conclusies kunnen worden getrokken. Slechts in een gering aantal
landen zijn boschstatistieken voorhanden en v a a k moeten de boschgebieden
door metingen op kaarten worden bepaald, waarbij, naar vanzelf spreekt,
groote niet of gering met hout bezette terreinen aan de waarneming kunnen
ontsnappen. D e afdeeling Boschbouw van het Internationaal Landbouwinstituut te Rome heeft dan ook de totstandkoming van betere boschstatieken tot een der voornaamste punten van haar werkprogram gemaakt.
Slechts enkele auteurs hebben zich tot dusver gewaagd aan de publicatie van gegevens over den boschvoorraad der geheele aarde. Het meest
uitgebreide werk op dit gebied w a s tot dusver dat van de Ahierikahen
Z o n en S p a r h a w k : „Forestresourccs
of the World". 1923. D a a r
echter deze schrijvers zich moesten tevreden stellen met vele v a g e gegevens, en ook de betere thans v a a k verouderd zijn, is het geen wonder,
dat een aantal niet meer met den werkelijken toestand overeenkomen,
terwijl een ander deel slechts op globale schattingen berust. V o o r de
Europeesche landen is er o.m. ook eene samenstelling van den Engelschman F r a s e r S t o r y , alsmede eene van den Z w e e d
Storjohann
verschenen; de eerste is v a n 1913. D e gebiedswijzigingen van verschillende landen na den grooten oorlog en de deels later verbeterde opnamen
zijn oorzaak, dat ook deze gegevens o p het oogenblik als verouderd zijn
te beschouwen.
T h a n s in 1931 heeft het Finsche Boschbouwproefstation een uitgebreide studie gepubliceerd, bewerkt door L a u r i ï l v e s a l o
en
Matti Jalava
waarin opnieuw voor de geheele aarde en ieder
land van beteekenis opgaven worden gedaan van d e boschoppervlakte
in ha en in procenten der landsoppervlakten, de verdeeling in naald- en
loofhout, den aangroei, de jaarlljksche vellingshoeveelheid, het exploi-
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teerbare bosch en verschillende bijzonderheden van export, import en
gebruik v a n hout en derivaten van hout. D c schrijvers geven toe, dat,
ofschoon het hun mogelijk was, veel meer nauwkeurige en betrouwbare
gegevens te verzamelen dan hun voorgangers, ook nu nog menige twijfelachtige informatie moest worden verwerkt.
Inmiddels maakt „het werk den indruk met zorg te zijn samengesteld.
Een verkorte inhoud is er in het Engelsch in opgenomen en de diverse
tabellen zijn in het Finsch en in het Engelsch. V o o r het helpen vormen
van een meer gefundeerd oordeel over den wereldvoorraad en over de
hierboven vermelde brandende v r a a g , — al wordt deze er niet mee opgelost — levert het werk van het Finsche proefstation ongetwijfeld hoogst
waardevol materiaal.
Hier volgt een uittreksel uit de geboden s t o f :
Plant engeogr afisch
overzicht.
Met de toename der temperatuur op de vaste landen der aarde van
pool tot equator, verandert de plantengroei op ingrijpende wijze, terwijl
deze op denzelfden breedtegraad bovendien afhankelijk is v a n . d e hoeveelheid neerslag. Hetzelfde verschijnsel doet zich bij bergen voor in de richting van den top naar den voet. Z o o onderscheiden w e o p ieder vastland
een aantal zónes met verschillende boschformaties,
In' de zone van eeuwige vorst is geen vegetatie.
D a a r o p volgt de koude of toendra*zóne, die ook nog geen boomgroei
heeft. D a n volgt de gematigde
zóne, die voor den boschgroei wordt
gesplitst in de koele luchtzöne en de zachte zóne. D e eerste bevat o p het
Noordelijk halfrond de belangrijkste en grootste naaldhoutbosschen der
wereld, bestaande uit Picea-, Larlx-, Abies- en Pinussoorten, waarbij
als loofhoutsoorten berk, esp, els en wilg voorkomen. In het Zuidelijk
halfrond zijn in deze zönc weinig coniferen en de meest karakteristieke
boom is daar een beukensoort, de Nothofagus.
D e zachte zóne op het N.-halfrond beslaat een groote uitgestrektheid;
een overwegend deel van West-, M i d d e n ' en Zuid-Europa en overeenstemmende deelen van Azië en Amerika behooren er toe. O p het Zuidelijk
halfrond heeft deze zóne slechts een zeer gering gebied. O p het N.-halfrond vertoonen de vochtige deelen dezer zóne een veel weelderiger groei
»dan de naaldhoutzöne, in de loofhoutgebleden komen veel grassen en
kruiden voor, in de droge districten overheerschen steppen en woestijnen.
de loofhoutbosschen onderscheidt men in deze zóne nog de eik-formatie
cn de Zuidelijker reikende kastanje-formatie. T o t de loofboomen der eerste
behooren eik, eschdoorn, linde, esch, iep, beuk, haagbeuk, lijsterbes en
Prunussoorten, tot de tweede kastanje, Juglans, C a r y a , Magnolia, Liriodendron, Acacia, plataan en paardekastanje. In beide deelen zijn bovendien coniferen overvloedig vertegenwoordigd, vooral Abies, Pinus, Pseudotsuga, T h u y a , Chamaecyparis.
D e subtropische zóne, die dan volgt, is ook weer in vochtige en droge
gebieden verdeeld. D e eerste categorie wordt onderverdeeld in a : regen-,
b : moesson- en c : winterregengebieden. D e subtropische bosschen bestaan
voornamelijk uit altijd groene loofhoutsoorten, naaldboomen komen in den
regel gemengd met loofhout voor, slechts zelden in zuivere opstanden, de
kwaliteit der bosschen varieert naar de hoeveelheid neerslag en naar het
seizoen, waarin deze v a l t
In de subtropische natte gebieden vinden w e de regenbosschen, met
lianen en woekerplanten, als loofhout Eucalyptus, Nothofagus en Cinchona, als coniferen Podocarpus, Agathis, Libocedrus en Phylloclacfus.
In het subtropische moessongebied zijn de glansbladige loofhoutsoorten,
de Camelia-formatie, thuis; vertegenwoordigers daarvan zijn Laurus, C a melia, Ilex, diverse eiken, Magnolia. W a t coniferen betreft, kunnen, worden
vermeld weelderig groeiende Pinussoorten, Taxodium, Cryptomeria en
Cunninghamia.
D e winterregenstreken worden gekenmerkt door altijdgroene Ieerbladige loofhoutsoorten, v a a k met korte en verwrongen stammen, uit handelscogpiint nagenoeg waardeloos. Soorten zijn Olea, Q u e r c u s ilex, Cupressus,
Pinus pinea, enz.
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D e droge subtropische gebieden worden gedeeltelijk door prairie en
woestijn, gedeeltelijk door bosch en prairie, of door bosch en woestijn
ingenomen.
"
D e tropische of heete zone wordt gekarakteriseerd door het voorkomen
van palmen, bamboe, Pandanus-soorten en hoornachtige varens.
D e tropische bosschen kunnen in vier groepen worden verdeeld, n.1.
in a. regenbosschen, b. moessonbosschen, c, savannabosschen en d. doornf
bosschen.
D e gebieden der regenwouden wijzen den grootsten regenval der aarde
aan. Deze wouden zijn zeer weelderig, gesloten en rijk aan soorten. Uit
handelsoogpunt zijn ze echter nagenoeg waardeloos, wegens de enorme
bezwaren aan velling en transport verbonden.
D e moessonbosschen, waarin natte en droge seizoenen regelmatig afwisselen, zijn minder weelderig, maar economisch v a n veel grooter beteekenis, daar de exploitatie hier met veel minder moeilijkheden gepaard
gaat. D e meest waardevolle soorten zijn Tectona (teak), Swietenia (mahonie) en Sideroxylon (ijzerhout). Savannabosschen bevatten weinig stammen per ha, bovendien zijn de boomen kort, knoestig, gedraaid en de
handelswaarde is dus gering.
N o g minder waarde hebben de doornbosschen van gedoomde boomen
en struiken, cactussen en agaven.
Het woudoppervlak.
D e wereldoppervlakte bosch wordt geschat o p
2940 miJlioen ha, 22.4 % van de oppervlakte land is er mee bedekt. D e
werelddeelen bevatten :
boschopp.
in millioen ha
N - en Z - Amerika
1419
Afrika
321
Arle
811
Australië met Oceanië 113
Europa
.
276
Totaal

2940

aandeel in
de wereldopp.
48.3
10.9
27.6
3.8
9.4
100.0

% van het opp.
van het werelddeel
35.2
10.9
19.2
12.4
28.1
—

N.-Amerika.
Hier worden zes gebieden onderscheiden a. tropische bos- ~
sehen b. de zuidelijke bosschen, c. de centrale loofhoutbosschen, d. de
bosschen v a n het Rotsgebergte, e. die van de kust v a n den Grooten
Oceaan, f. de noordelijke bosschen.
a. de tropische bosschen, in het Zuiden van Florida, zijn voor den handel waardeloos.
b. de zuidelijke bosschen, in het Zuiden en Zuid-oosten v a n N.-Amerika,
vormen economisch een zeer belangrijk woudgebied. E r groeien gemengde
bosschen van breedbladige loofhoutsoorten en ook
rïaaldhoutbosschen.
D e laatste overheerscnen o p de zandige vlakte van N e w - Y e r s e y tot
T e x a s en bestaan vooral uit Pinussoorten (palustris, cubensis, taeda en
echinata). In de zeer lage deèlen van dit gebied Taxodium distichum,
Liquidambar styraciflua en N y s s a aquatica, o p wat minder lage groeiplaats
roode ceder (Juniperus virginiana) witte ceder (Chamaecyparis sphaeroid e a ) , verschillende eiken, Magnolia grandiflora, enz.
c. de centrale loofhoutbosschen liggen ten Noorden van de zuidelijke
bosschen en strekken zich uit v a n de groote meren tot de westelijke
prairiën, en tot den Atl. oceaan in het Oosten. Hier zijn de coniferen
van weinig belang. D e loofhoutsoorten zijn vooral kastanje, walnoot,
hickory, eikensoorten, tulpenboom (Liriodendron), Magnolia acuminata
(komkommerboom), acacia, esch, iep, eschdoorn, prunus, beuk, e n z . ;
d. Het Rotsgebergte bevat voornamelijk matig groeiende naaldhoutbosschen, in het zuidelijk deel vooral Pinus ponderosa (Yellow pine)
Abies concolor en Picea Engelmannii (beide white fir) Arizona fir (Abies
arizonica) en als loofhout veel Populus tremuloides. In het middendeel
worden verschillende belangrijke soorten aangetroffen n.l. Douglas fir
(Pseudotsuga Douglasil), lodgepole pine (P. M u r r a y a n a ) , western larch
(Larix occldentalis), alpine fir ( A . subalpine), blue spruce (Picea pun-
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gens) e a. In de dalen western white pïne (P, monticola), western red
cedar ( T h u y a gigantea) en western hemlock ( T s u g a heterophylla).
- e. D e kuststrook langs den grooten Oceaan bevat de schitterendste
naaldhoutbosschen der w e r e l d : op de glooiing der Siërra N e v a d a de
bekende reuzenboomen, de mammouthboom (Sequoia Wellingtoniana),
in Noord-CaÜfomië de Sequoia sempervirens, bijna even reusachtig. Meer
noordelijk overwegen de Oregon-ceder en de Lawson-cypres. D e meest
algemeen voorkomende boom in het middengedeelte is de Douglasspar,
verder komen nog voor P. ponderosa, T s u g a mertensiana, T h u y a gigantea
(roode ceder) Sitkaspar e.a.
f. de noordelijke bosschen, overwegend naaldhout, komen voor in de
hoogste zöne van het Appalachian-gebergte, het N - O deel v a n NieuwE n gel and, het land rond de groote meren en in heel Canada, behalve
in het Rotsgebergte en aan de kust van den grooten Oceaan. In het Z u i d '
oostelijk deel dezer zöne kwamen vroeger de groote Pinus strobus bosschen voor, die bijna geheel uitgeroeid zijn, verder red plne (P. resinosa),
hemlock ( T s u g a canadensis), red spruce (Picea rubra) en als loofhout:
eik, suikerahorn, berk en beuk. In de groote noordelijke wouden white
spruce (Picea a l b a ) , black spruce (Picea nigra), balsam fir (Abies bals a m e a ) , tamarack (Larix ampricana) en Jack pine (Pinus banksiana).
Loofhoutsoorten zijn berk en populiersoorten. L a n g s de noordelijke boomgrens is de black spruce alleenheerscher,
In de Vcreenigde Staten wordt de jaarlijksche a a n w a s geschat o p 171
millioen m 3 , het vellingskwantum op 636 millioen m 3 , waarbij de verliezen
door brand en insecten komen, zoodat het verbruik stijgt tot 700 millioen
m 3 , zijnde 4 maal den aangroei. Alaska's bosschen hebben alleen waarde
langs de zeekust.
Canada is een der rijkste boschlanden der wereld, maar er zijn geen
nauwkeurige cijfers van te verkrijgen. D e velling wordt geraamd op 77
millioen cbm de aangroei op 120 millioen cbm.
Zuid'Ametika.
Hier verdeelt men de bosschen in tropische wouden, subtropische en
de Chileensche pine-beech wouden.
De eerste hebben weer verschillende z ö n e s : a, de Ioofhoutzöne in het
Amazone-stroomgebied. Deze bevat enkele kostbare soorten als palisander
(Machaerium), brazielhout (Caesalplnia), Cedrela, verder rubberboomsoorten (Hevea, Mahlnot enz.) kapokboom ( C e i b a ) . "
b. de mahoniebosschen worden in Columbia in een strook langs de
kust aangetroffen. D e belangrijkste soort is het echte mahonie (Swietenia
mahagoni).
c. de greenheartbosschen in G u y a n a en Venezuela, voornamelijk Nectandra (greenheart).
Onze lezers interesseert zeker het Surinaamsche boschoppervlak, dat
ruw geschat 8 millioen ha ( 6 7 % v/h land) bevat (greenheart-bosschen).
In het Finsche werk worden deze cijfers niet afzonderlijk gegeven.
D e subtropische bosschen: 1. o p de Oostkust van de Andes de regenbosschen met Cinchona. 2. N . - O . Argentinië, P a r a g u a y en Z . - O . Bolivia
vormen het Quebracho-district naar de voornaamste soort de Quebrachoboom, die zoowel voor timmerhout als voor de bereiding v a n looi- en
verfstof gebezigd wordt. 3. de Parana-bosschen in Z.-Brazilië, genoemd
naar Z.-Amerika's belangrijkste conifeer, de Araucaria (parana).
D e Chileensche pine-beech zöne ligt in Zuid-Chili, waar de Araucariapine en de Nothofagus-beuk overwegen.
Afrika.
Dit werelddeel heeft in verhouding tot zijn grootte zeer weinig bosch.
Niet minder dan 3 6 % . is woestijn, 2 0 % is struikgewas en steppe en
21 % savanna. D e belangrijkste wouden liggen bij den equator, aan de
Oostkust J i g t een smalle strook moessonbosch. O o k aan de kust v a n de
Middellandsche zee zijn vrij groote boschgebleden, maar in verhouding
tot het geheel zijn ze toch maar klein. Een groot deel van het totaal
bosch v a n 321 millioen ha wordt ingenomen door savanna-bosch met
geringen boomgroel en door vrijwel waardeloos struikgewas. Coniferen-
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bosschen zijn er zeer weinig. D e tropenbosschen zijn vooral regenwouden,
waarvan het nut door de vellings- en transportmoeilijkheden zeer beperkt
is. OFschoon per hoofd der bevolking 2.2 ha bosch aanwezig is, moet
Afrika zijn zacht hout Invoeren; zoo voert E g y p t e , dat nagenoeg boomloos is, 700.000 m 3 per jaar in, Britsch O.-Afrika 4 è 500.000 cbm, Algerin
350.000 cbm. D e uitvoer beperkt zich tot nevenproducten van het bosch
als rubber, palmolie, copal, kapok en enkele waardevolle houtsoorten als
mahonie, ebbenhout, okoeme e.d.
Australië.
Dit werelddeel heeft alleen woud ln een 200 tot 300 km
breede strook langs de kust, het binnenland is zonder boschbedckking.
V a n de bedoelde bosschen is een overwegend deel struikgewas en savanmibosch, waarvan het hout meest v a n Inferieure kwaliteit is. Slechts 9.25
millioen ha van het totaal van 36.5 millioen ha wordt a!s marktbaar bosch
aangezien. T y p i s c h voor de Australische bosschen zijn. de vele Eucalyptussoorten, w a a r v a n er wel 230 voorkomen. D e belangrijkste zijn Y a r r a h
(Eucal. marginata), karri (Eucal. diversicolor) en Euc. amygdaÜna. Bij
het loofhout treden o p den voorgrond de Casuarina-soorten en acacia3.
Coniferen zijn er zeer weinig, soorten zijn Araucaria, Callitris, Agathis.
Oceanië met de voornaamste eilanden Nieuw-Zeeland en N.-Guinea
heeft weelderige tropische en subtropische bosschen, benevens niet onbelangrijke naaldhoutbosschen (Agathis, Podocarpus) w a a r v a n echter een
groot deel slerk geleden heeft door onoordeelkundige vellingen.
Azië. D e scherpe klimatologische contrasten v a n dit groote continent
weerspiegelen zich in de meest uiteenloopende boschtypen. D e groote
afstand van N o o r d naar Zuid, de aanwezigheid van uitgestrekte vlakke
landen en v a n de hoogste bergen der aarde, doen de vegetatie ook afwisselen van bevroren toendra tot woestijnen en tot de meest weelderige
tropische regenbosschen.
In Aziatisch Rusland zijn 7 7 % van de bosschen naaldhoutbosschen. In
totaal is er 425 millioen ha bosch. D e voornaamste soorten in het gebied
van de westglooiïng v a n dc Stanovoi-bergen tot de Europeesche grens,
de eentonige „ t a i g a " , zijn L a r i x sibcrica, Pinus sylvestris, P. cembra,
Abies siberica en Picea obovata. Berk is de meest voorkomende loofhout"
soort. In Russisch Sakhalin, Kamchatka en aan de kust van de zee van
Ochotsk groeien vooral Picea ajanensis en Larix dahurica. Behalve in
het verre Oosten zijn deze enorme voorraden v a n hoegenaamd geen beteekenis voor de wereldhoutvoorziening. V o o r vervoer zijn de afstanden
te groot, hout-veredelingsindustrie is er niet en is ook vooreerst niet te
verwachten,, de boschrijkdom is dus voorloopig dood kapitaal. Het zuidelijk
deel v a n Siberië, Oost-Turkestan, Tibet en het grootste deel van Z - W
Azië is vrijwel woudloos.
China heeft nog wel altijd 80 millioen ha bosch, maar dit is teruggedrongen tot in de uithoeken van dit reusachtig groote rijk, per inwoner
is er slechts 0.2 ha aanwezig. 4 5 ' % van de bosschen zijn naaldhout:
Abies-soorten, eenige Pinussoorten (Pinus chinensis, P. mandchurica, P.
Bungeana) Picea hondoensis en larix-soorten. Het loofhout is bijna uit
dezelfde soorten samengesteld als in E u r o p a (berk, esch, beuk, eschdoorn,
eik).
Japan heeft in totaal 37 millioen ha bosch. In het Noorden zijn dit
naaldhoutbosschen (Chryptomeria japonica, Chamaecyparis-soorten, Pinas,
Abies en Larix-soorten — Larix leptolepis in dc hoogcre bergstreken —)
daarop volgen loofhoutbosschen met eik, beuk, eschdoorn, populier, M a g nolia, berk, verder naar het Zuiden altijdgroene loofhout- en subtropische
bosschen. D e boschbouw heeft in Japan een gevorderden trap van ontwikkeling bereikt, de vroegere eport heeft plaats gemaakt voor import
en de jaarlijksche aangroei overtreft tegenwoordig de velling.
Britsch-Irvdie bezit 105 millioen ha bosch, deels altijdgroene tropische
en subtr. loofhoutbosschen met teak en Shorea robusta in de centrale
deelen, droge kreupelwouden in de vlakten van Punjab en Rajputana, in
de lagere deelen van het Himalaya-gebergte eschdoorn, eik, walnoot,
kastanje, berk hoogerop statige naaldhoutbosschen v a n Cedrus deodara,
Pinus excelsa, Abies Pindrow, Picea morinda. L a n g s de lage kusten
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mangroven en casuarina-kustwouden. Over het geheel is de aangroei veel
grooter dan de velling, het houtgebruik is niet groot.
Ccylon dat dichte tropische oerwouden bezit, voert enkele fijne houtsoorten uit als satijnhout (Chloroxylon swietenia) en ebbenhout (Diospyros).
Siam is een der grootste exportlanden van teakhout, dat ln het noordelijk deel over een oppervlakte van 1,6 millioen ha voorkomt, in het geheel
is er 14 millioen ha b o s c h ;
Fransch-Indo-China
heeft in totaal 25 millioen ha tropische bosschen,
die in de toegankelijke deelen reeds goeddeels vernield zijn, het overige
is moeilijk bereikbaar.
Dc Phillipptjnen. In het 20 millioen ha groote boschbezit komen enkele
waardevolle tropische hardhoutsoorten voor.
. VanOost-Indte
mogen de hoofdgegevens betreffende het boschbezit in
ons land bekend worden verondersteld. D e Flnsche cijfers wijken v a n onze
gegevens af, omdat de Finsche het geheele eilandenrijk omvatten, ook
de niet-Nederlandsche deelen van den Archipel. Volledlgseidshalve vermelden wij, uit Nederlandsche bron, dat ons Oost-Indie 122,7 millioen ha
bosch of 6 4 . 9 % v a n de oppervlakte land bevat.
Europa.
V a n de Europeesche landen zijn de voornaamste gegevens
neergelegd in de hierachter volgende t a b e l . 1 )
Enkele bijzonderheden
mogen daarbij nog worden vermeld:
D e noordelijke coniferen-bosschen liggen in Rusland, Finland, Zweden
en Noorwegen. D c eerstgenoemde drie landen zijn de voornaamste exportlanden van Europa. In deze zóne zijn de bosschen eentonig en arm aan
soorten.
Rusland. In het westelijk deel overwegen fijnspar en grove-den, naar het
Oosten komen meer Pinus cembra, Larix siberica en Abies siberlca voor.
In de .gematigde zone groeien zoowel esp- en fljnsparbosschen als berk,
linde, eik, eschdoorn, iep, de laatste soorten wat meer zuidelijk. In het
Zuiden én Zuid-oosten van Rusland vinden w e de eindelooze, boschlooze
steppen. In de lagere deelen v a n den Kaukasus iep, eschdoorn, eik en
pootsoorten, daarop volgen hooger Abies Nordmanniana, Picea orientalis
en Pinus.
Finland en Zweden voerden de laatste jaren nauwkeurige taxatiën uit.
In Finland bestaat 55 % van het bosch uit grove-den, 25 % uit fijnspar
en 1 7 % uit berk. In Zweden is 3 8 % grove-den, 4 2 % spar en 1 5 %
berk. »
In Noorwegen
neemt dc spar de eerste plaats in, overigens dezelfde
soorten als in Zweden en Finland.
Polen en dc Randstaten. O o k hier zijn de bosschen van groot economisch
belang, vooral ook omdat ze meest uit naaldhout bestaan en voor het
transport gunstig gelegen zijn. D e boschbouw staat er niet hoog, maar
is bezig zich meer te ontwikkelen.
Centraal-Europa
ligt in de loofhoutzöne; onder den Invloed van boschbouwkundige maatregelen is echter het loofhout op vrij groote schaal
door naaldhout vervangen.
D e noordelijke Balkanstaten
zijn rijk aan bosschen, waarvan echter
wegens gebrek aan economische ontwikkeling en aan houtindustrie lang
niet ten volle wordt geprofiteerd. Eik, beuk, Pinus, Picea en Abies-soorten
zijn de voornaamste boschvormers.
D c landen langs de MiddeUandschc zee hebben subtropische, altijdgroene
en leerbladige loofhoutbosschen. Meestal vertoonen zij eeh geringen groei,
korte en kromme stammen en is de handelswaarde gering. D e meeste
waarde hebben nog de eiken, vooral de kurkeik (Quercus suber). L a n g s
de kusten' zijn v a a k groote terreinen bedekt met struikachtige gewassen,
de z.g.n. „maquis", gevormd door Mirtus communus, Cistus, Plsacia en
heesterachtige Erica, zeldzamer Oleander en laurier (Laurus nobilis). O o k
treft men aan de kusten meest kleinere boschjes van Aleppo-den (Pinus
halepensis), P. maritima en Cypres (C. sempervirens). D e lagere deelen
i ) Z i e bldz. 190.
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der gebergten dragen meer waardevol bosch van eik, kastanje, eschdoorn,
esch ; wat hooger meer beuk en nog hooger v a a k naaldhoutbosch van
beteekenis met Abies,. Picea en Pinussoorten.
Gij de beoordeeling der gegevens in de tabel dient in aanmerking te
worden genomen, dat er ook de minderwaardige bosschen in verwerkt
zijn. Z o o levert het vrij groote boschbezit van Griekenland slechts brandhout en minderwaardig timmerhout o p en moet het werkhout worden ingevoerd. O o k in Spanje en Italië zijn groote oppervlakten geringwaardig
bosch in de cijfers opgenomen. W e l haalt Italië een groot deel der kleinere
maten timmerhout uit zijn bosschen, doch de velling overtreft den aangroei belangrijk.
Spanje is zeer boscharm en moet, ofschoon het houtverbruik gering is,
het grootste deel v a n zijn behoefte Invoeren. V a n meer beteekenis is het
Portugeesche boschbezit. Dit land voert nogal mijnhout uit naar Engeland.
Evenals Spanje worden verder nevenproducten v a n de bosschen geëxporteerd, vooral kurk, verder terpentijn, hars, enz.
% van de
landsoppervlakte

ha per hoofd der
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D e gegevens der meeste landen zijn v a n 1928 en '29. enkele van '27
en '26, v a n Portugal v a n 1923. Latere gegevens dan bovenstaande v a n
S p a n j e geven; a a n 2 mlllloen ha bosch, waarin niet is begrepen het minderwaardige struikbosch. Volgens Dr. P . B u r g e r s ( N e d . Boschbouwtijdschrift D e c . '31) is zelfs dit cijfer van 2 millioen ha nog te hoog.

343.000
482.000
139.000
174.000
488.000
1.915.000
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N o o t 1. D e gegevens voor Nederland zijn geput uit de Verslagen en
Mededeelingen van den Landbouw over 1930. D e cijfers van gemiddelden
aanwas en gem. velling, 1.80 m 3 per ha, zijn uit het Finsche werk, doch
hier niet bekend. Zij kunnen alleen o p eene ruwe schatting berusten, die
o.i. belangrijk te laag is gesteld.
N o o t 2. Hierin is begrepen de totale export der overige Europeeschs
landen, 606.000 std. Behalve naar andere Europ. landen wordt voornamelijk
geëxporteerd naar Zuid-Afrika (88000 std in 1929) en Australië {40.000
std in 1929).
Keeren wij thans terug tot het uitgangspunt v a n dit artikel.
Het verbruik van hout is in de laatste tientallen jaren sterk gestegen en
in de industrieel hoogst ontwikkelde landen vertoont het totnutoe geen
.teekenen van eenige vermindering, indien wij afzien van dö oogenblikkelijke
crisis. T o c h is juist in deze landen d e vervanging van hout door andere
stoffen het verst voortgeschreden, terwijl het gebruik van brandhout
aldaar bovendien het geringst is, omdat er ook meest steenkool wordt
gewonnen.
D e productie van hout is eveneens sterk toegenomen, maar over reusachtige oppervlakten is het bosch uitsluitend geëxploiteerd zonder eenige
voorzorg voor herbebossching. Men denke b.v, aan de Immense terreinen
in Noord-Amerika, bedekt met z.g.n. „cut-over" bosch, waar alle bruikbare
stammen zijn weggenomen en toen de rest aan zijn lot is overgelaten.
Daarbij komt in de boschgebieden een grenzenlooze verkwisting bij het
opwerken en naast deze vernieling nog die door branden en insectenplagen.
D e bosschen die onder regelmatig beheer staan, zijn in verhouding tor
het geheele boschareaal uiterst gering in oppervlak.
M e t de eploitatie is men uiteraard begonnen met de gemakkelijkst voor
het vervoer gelegen bosschen en de voorraad van deze vermindert onrustbarend. D e thans nog onbereikbare bosschen zouden nog voor langen tijd
in de wereldbehoefte kunnen voorzien ; hiervoor moeten zij echter exploiteerbaar worden gemaakt door verbetering der transportwegen en -middelen
en moet tevens het arbeidersvraagstuk in de dunbevolkte gebieden worden
opgelost. Dit geldt zoowel voor de noordelijke bosschen in Rusland en
Canada als voor de tropische. Het ligt voor de hand, dab dit alleen mogelijk
is bij sterk verhoogde houtprijzen.
Er zijn nog andere middelen, die kunnen bijdragen een naderend houtgebrek naar later te* verschuiven, z o o a l s : de toepassing van boschbouwkundig beheer bij de exploitatie, het bevorderen van het gebruik van houtsoorten, die o p het oogenblik als waardeloos worden aangezien, vervanging van langzaam groeiende soorten door snelgroeiende, door het vermijden van verkwisting bij de eploitatie, het doeltreffend bestrijden van
branden en insectenplagen, tenslotte ook door het conserveeren van hout,
waardoor de levensduur v a n bouwhout e.d. wordt verlengd, alsmede door
het vervangen van hout door andere stoffen.
Sommige dezer middelen zijn evenals het transportvraagstuk alleen
mogelijk bij belangrijke prijsver hooging van het hout, de meeste andere
kunnen p a s resultaten afwerpen lang nadat met de toepassing is begonnen.
Gezien de geringe belangstelling, die de wereld doorgaans heeft voor in
de toekomst liggende verschijnselen, behoeft men zich geen groote illusie
te maken, dat algemeen en in het groot maatregelen voor boschbehoud
zullen worden genomen, voordat het tekort vlak voor de deur ligt. P a s
dan zal de algemeene belangstelling er voor ontwaken. Wellicht zal dan
echter eerst een periode moeten worden doorgemaakt van houtschaarschte,
die te ernstiger zal zijn, naarmate langer wordt doorgegaan met de verkwistende en boschkapitaal-vernlelende wijze v a n exploitatie van tegenwoordig.
Onvermijdelijk zal men echter moeten komen tot eene behoudende exploitatie, waarbij slechts wordt geoogst, hetgeen er jaarlijks bijgroeit.
Teneinde dit doel te bereiken, zullen in de eerste plaats ingrijpende verbeteringen en vooral de thans zoozeer ontbrekende eenheid moeten worden
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gebracht in de statistische gegevens over borjchoppervlak, productie, het
verbruik en den in- en uitvoer v a n de landen der aarde.
Het is deze taak, die het Internationaal Bcschbouwcongres van Rome
van 1926 wil zien toevertrouwd aan een Bureau voor Internationalq B o s c h '
statistiek, als onderafdeeling van het Internationaal Landbouwinstituut te
Rome. Algemeen waren deskundige afgevaardigden van de deelnemende
landen van oordeel, dat de snelle en voortdurende toename van het houtgebruik en de merkbare afname der reservevoorraden in den vorm van
ëxploiteerbare bosschen, reeds ernstige grond tot ongerustheid gaven.»
Dringend werd het noodig, geacht snel tot maatregelen over te gaan,
zoowel om de toekomstige wereldvoorraden te vergrooten, als om klaarheid
te verschaffen in den stand van zaken over de geheele wereld o p dit
gebied.
Nederland zelf heeft bij de wereldhoutvoorziening slechts belang als
Importeerend land. V o o r onze koloniën echter liggen ook op het gebied
van export nog groote mogelijkheden in de toekomst.
O o k bij de voorziening in de eigen behoefte aan hout speelt het Nederlandsche boschbezit maar een bescheiden rol. V o o r de houtbehoefte van
den landbouw als geriefhout, is het echter van groot belang ; ook betrekken
onze mijnen het benoodigde mijnhout voor een deel (circa een vierde)
uit Nederlandschc bosschen.
Behalve eenig mijnhout uit kort langs de grens gelegen grove-dennenbosschen voert Nederland in de laatste jaren eene stijgende hoeveelheid
canadahout uit naar verschillende landen in de omgeving, zelfs naar
Zweden, voornamelijk voor de lucifersfabricage. In 1930 beliep deze
uitvoer in totaal 55.000 ton.
Eene betrouwbare statistiek van het boschbezit is ook in Nederland
nog niet voorhanden ; zoo is men o.m. omtrent de jaarlljksche productie
geheel o p gissingen aangewezen. Evenwel is het mij bekend, dat de regeering thans, onder voorlichting van de Commissie voor de Boschstatistiek
de eerste stappen genomen heeft, om in deze leemte te voorzien. Het is
echter niet aan twijfel onderhevig, alleen reeds op grond van vergelijking
der cijfers van woeste gronden en bosch in ons dichtbevolkte land (in 1929
woeste grond 391.000 ha, bosch 254.000 ha) dat met krachtige uitbreiding
van het Nederlandsche bosch ook een economische taak wordt vervuld.
SPRANGERS.

