Boekbespreking.
JAARVERSLAG V A N H E T STAATSBOSCHBEHEER
OVER 1937.
Terwijl de vorige jaarverslagen in stemmig groen verschenen, geeft de
omslag van dit jaarverslag den indruk der zandverstuivingen. In hoeverre de inhoud daarmee overeenstemt, moge uit het verdere blijken.
Hoofdstuk I behandeld het algemeen gedeelte en als eerste onderdeel
geeft het een overzicht van de taak van het Staatsboschbeheer. Men
leert daaruit dat zulks omvat het beheer van de staatsbosschen, dat van
andere bosschen, de bescherming van natuurschoon (boschgedeelten,
boomgroepen, waterpartijen, veenen, vegetaties) en den boschbouwvoorlichtingsdienst. W a t dit laatste al niet omvat, is moeilijk aan te geven
en betreft alle onderdeelen van den land-, bosch- en tuinbouw. Onder
het beheer vallen voorts landhuizen, boerderijen', uitspanningen, hotels,
theehuizen, enz.
Het geheele jaarverslag handelt in hoofdzaak over de geldelijke uitkomsten van alles en nog wat, maar is zeer sober ten aanzien van de
ekonomische waarde van het boschbezit en onder meer zoekt men tevergeefs naar een hoofdstuk over de jacht in de bosschen.
Het beheer der tot het Staatsboschbeheer behoorende goederen wordt
behandeld in hoofdstuk II „domeinbeheer". Voorts volgt in hoofdstuk III
bebqssching met renteloos voorschot van den Staat, in hoofdstuk V de
boschwet 1922 en in hoofdstuk VI de natuurschoonwet 1928. Hoofdstuk
IV bespreekt den voorlichtingsdienst, hoofdstuk VII de boschstatistiek
en hoofdstuk VIII de overige dienst.
Als verder onderdeel van het algemeen gedeelte volgt een overzicht
der uitgaven en geldopbrengsten van het Staatsboschbeheer over het
dienstjaar 1937; Een en ander geeft een inzicht omtrent de belangrijkheid
van dezen dienst.
Ten aanzien van de uitgaven: valt het op, dat daarin is opgenomen
de post voor aankoop van gronden ten behoeve van de werkverschaffing,
waarbij vermeld wordt, dat die uitgave ten laste van het departement
van sociale zaken is gebracht. Daarnaast zijn de uitgaven voor de
eigenlijke werkverschaffing in de betreffende staten niet vermeld, terwijl
die werkzaamheden toch ten goede komen van de staatsbosschen.
Ten aanzien van de geldopbrengsten is op te merken, dat de terugbetaalde rentelooze voorschotten (benevens een bedrag aan rente) betrekking hebben op gronden, waaraan een andere bestemming werd
gegeven. Nergens blijkt dat de betreffende gemeenten voldaan hebben
aan hun verplichting tot betaling van vergoedingen voor verstrekte hulp.
W a a r het hier een oppervlakte betreft van 13.491 ha, en hiervoor na
het 15e jaar f 1.— per jaar per ha verschuldigd is, terwijl vóór dien
leeftijd f 0.25 per jaar en ha moet betaald worden, mag aangenomen
worden, dat jaarlijks ~ f 10.000.— uit dezen hoofde verschuldigd is.
Vreemd doet het aari onder de geldopbrengsten vermeld te zien de
inhouding voor pensioen op de bezoldiging en loonen van de ambtenaren
en pensioengerechtigde arbeiders. Het gaat hier om een verplichting, die
de Staat aan al zijn ambtenaren oplegt, om zoodoende later in staat te
zijn de ouderdomspensioenen uit te betalen. Het Staatsboschbeheer verleent hierbij zijn bemiddeling, maar overigen,s heeft dat met het boschbeheer geen verband. W a r e het anders, dan moest onder de uitgaven
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een post voorkomen, omtrent uitbetalingen aan gepensioneerden en aan
weduwen en weezen.
Vermelding verdient verder, dat het gewenscht voorkomt, om over te
gaan tot 10-jaarIijksche overzichten van diverse inkomsten en uitgaven,
om zoodoende een; overzicht van de ontwikkeling van den dienst te
verkrijgen.
Er is een splitsing gemaakt in kapitaalsuitgaven en onderhoudskosten.
De laatste aanduiding wordt minder juist geacht en zouden die samengevat kunnen worden onder de benaming „kosten van beheer" of „exploitatiekosten". Maar een dergelijke splitsing doet weer het verlangen naar
voren komen van een overzicht van de kapitaalsuitgaven sedert de
vorming van den dienst van het Staatsboschbeheer, waarbij tevens
wordt vermeld, hoeveel daarop werd afgeschreven. Moge het volgend
jaarverslag ter zake eenig licht brengen.
Ten slotte wordt onder het algemeen, gedeelte de personeels-organisatie
behandeld. De samenstelling van het technisch en het administratief personeel wordt aangegeven en verder de onderscheidene benoemingen, bevorderingen, ontslagen en overlijden vermeld. Daaruit blijkt, dat het
technisch personeel op 31 December van het verslagjaar bestond uit
1 direkteur, 1 inspekteur, 16 houtvesters, 1 technisch ambtenaar, 42 boschwachters, 3 aspirant boschwachters en 1 opziener der gebouwen; voorts
dat het administratief personeel 34 personen omvatte.
Het hoofdstuk II omvat het domeinbekeer en als purijti A. wordt behandeld de uitgestrektheid en indeeling der domeingronden en de veranderingen, die in het domeinbezit plaats hadden.
De uitgestrektheid nam toe met 1634 ha en bedroeg aan het einde van
het verslagjaar 51982 ha. Er werden gronden aangekocht, verkocht, geruild, overgenomen en overgegeven. De aankoop omvatte:
oppervlakte
ha

koopprijs
totaal gld.

koopprijs
per ha gld.

.
.
.

236
1381
232
70
135

200000
192755
64259
13519
49300

848
140
2 77
193
365

samen

2054

519833

253

behccrsonderdeei
houtvesterij Kootwijk.
. .
houtvesterij Assen
houtvesterij Emmcn
. . .
houtvesterij Eindhoven . .
boschwachterij Nieuw Soerel

.

Van deze oppervlakte komen 419 ha onder rechtstreeks beheer van het
departement van financiën. In totaal werd gedurende het verslagjaar voor
aankoop van gronden f530.630 betaald, waarvan f495.349 ten laste
komen van het departement van sociale zaken. De aangekochte gronden
verkeeren in zeer verschillenden toestand, doordat zij voor eea deel beboscht zijn. Hieromtrent wordt geen toelichting gegeven, maar blijkt zulks
uit het groote verschil in den gemiddelden prijs per ha.
Het arbeidsgebied van het staatsboschbeheer was einde 1937 als volgt
verdeeld:
Houtvesterij Breda
3728 ha
Kootwijk
8460 „
. „
Haarlem
4400 „
Assen
10392
Emmen
5081 „
de Eilanden
14815 „
Nijmegen
1236 ,,
,,
Eindhoven
2173 ,,
Boschwachterij Nieuw Soerel
800 „
Staphorst
897 „
samen 51982 ha
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Deze oppervlakte omvat:
beboschte grond
• bouw-, grasland, enz.
voor kuituur bestemde grond
niet voor kuituur bestemd

23745
1837
7000
19400

ha
,,
„
„

samen 51982 ha
Behalve het beheer der bosschen en terreinen toegewezen aan het
staatsboschbeheer heeft deze dienst het beheer over gronden van andere
departementen — hiervan is de oppervlakte niet aangegeven. — ; het
dagelijks toezicht op de gemeentelijke bebossching met renteloos voorschot, omvattende 17911 ha, waarvan 13491? ha' beboscht zijn; en de
blijvende technische voorlichting omtrent verschillend grondbezit van
gemeenten, stichtingen, instellingen, enz, — ook hieromtrent wordt de
oppervlakte niet vermeld.
Bij de bespreking der uitgaven voor bebossching, onderhoud en verbetering van de domeingronden (punt B) worden f535.099 als uitgaven
vermeld, terwijl in bijlage IA aangegeven! is, dat daaronder eveneens
vallen uitgaven voor bebossching met renteloos voorschot en zulke voor
den algemeenen dienst. Nog vreemder wordt het geval, als men bijlage
III, waar tot hetzelfde bedrag wordt gekomen, beschouwt. Daarin zijn
terreinen opgenomen, die niet tot de staatsdomeinen behooren en de daarvoor vermelde bedragen zijn aanzienlijk hooger, dan in bijlage Ia vermeld
is. Blijkbaar ligt dat aan den argeloozen lezer, die onder domeinbeheer
hetzelfde wil verstaan als onder beheer van het domein. Maar duidelijk
is hierbij wel, dat een .dergelijke groepeering der gegevens niet geschikt
is, om daarop een behoorlijke statistiek op te bouwen. Hiermede worden
de uitgaven onder domeinbeheer voor salarissen en toelagen der ambtenaren en de algemeene uitgaven zeer onzeker en, weet men niet of deze
uitgaven alleen betrekking hebben op de staatsdomeinen, of bovendien op
allerlei bijkomstige werkzaamheden, die aan het staatsboschbeheer zijn
opgedragen.
,
Omtrent de weersgesteldheid en omtrent ziekten en beschadigingen worden enkele algemeene mededeelingen gedaan.
Onder het hoofd uitgaven naar de posten der werkplannen komen
verschillende algemeene mededeelingen voor.
Bij de kweekerij wordt vermeld, dat in hoofdzaak werd uitgezaaid zaad
van groene douglas, Japansche lariks, Oostenrijksche den, Corsikaansche
den, fijnspar en grove den.
Onder bebossching zien we, dat de beboschte oppervlakte woeste grond
1069 ha bedroeg. De uitgaven, die ten laste van den dienst van het
staatsboschbeheer kwamen, bedroegen f 99437 of f 93 per ha. Maar er
wordt niet opgegeven welk bedrag van den boschaanleg ten laste kwam
van het departement van sociale zaken. Ook hierbij komt weer twijfel
op, of de vermelde gegevens verwerkt kunnen worden voor de statistiek.
Voor de houtvesterij ,,de Eilanden" wordt namelijk vermeld, dat 27 ha
woeste grond in kuituur werd gebracht en in de toelichting heet het, dat
hiervan ongeveer de helft gras- en bouwland was. Dit klopt eveneens met
de gegevens in bijlage II, waar de in kuituur zijnde gronden bouw-,
grasland, enz. verminderden met 12 ha en de beboschte grond toenam
met 35 ha, terwijl de voor kuituur bestemde woeste grond met 16 ha verminderde.
F. W . S n e p v a n g e r s .
(Wordt vervolgd).
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VERSLAG V A N DEN DIENST VAN H E T B O S C H W E Z E N
O N NEDERLANDS INDIË OVER H E T JAAR 1937.
Het jaarverslag omvat de hoofdstukken I. algemeen, overzicht, II. organisatie. II. wetgeving, IV boschareaal, V. inrichting en technische uitrusting der bosschen, VI boschinstandhouding, VII boschbouwproefstation, VIII produktenoogst, IX produktenafzet, X financieele resultaten,
XI personeel. Achtereenvolgens moge het een en ander uit deze hoofdstukken vermeld worden.
In het algemeen overzicht wordt van den ekonomischen toestand vermeld, dat over het algemeen het jaar 1937 voor den dienst van het boschwezen een goed jaar is geweest. De uitvoer van boschproducten nam
toe en de waarde hiervan was als volgt.
Jaar
s 1933
1936
1937

Java en Madoera

Buitengewesten

f 553.000
„ 857.000
„ 1740.000

f 8 202.000
„ 9 204.000
„ 11.759.000

Van den gekontroleerden houtval, die in het verslagjaar in de Buitengewesten 980.000 m 3 en op Java en Madoera 463.000 m 3 timmerhout
bedroeg, werd 43% en 6% naar het buitenland uitgevoerd, waaruit blijkt
dat Java en Madoera zelf zijn houtproduktie verbruikt.
De samenstelling van de djatihoutproduktie ondergaat geleidelijk wijziging, doordat het onbekapte hout uit het bosch wordt vervoerd, om daarbuiten verder bewerkt te worden. Zoo was in 1929 de verhouding van
onbekapt en bekapt djatihout als 15 : 85 en in 1937 als 40:60. De bewerking in het bosch heeft met de bijl plaats en gaat daarbij veel hout
als timmerhout verloren ; bij bewerking buiten het bosch gebeurt zulks als
regel middels zagen {machinaal of handenarbeid). Zoo werd door de
zagerij Elenbaas te Tjepoe in het verslagjaar rond 20,000 m 3 onbekapt
hout verwerkt.
Gedurende 1937 werd op Java en Madoera ruim 19.000 ha boschkuituur
aangelegd en in de Buitengewesten nam de kultuurvlakte eveneens toe.
Daar is gebrek aan werkvolk en om daarin te voorzien, heeft in het
verslagjaar een arbeidskolonïsatie met! 45 gezinnen uit de1 boschstreken
van Java plaats gehad. Deze beginnen met den aanleg van djatikultures
en krijgen na 3 jaar bij blijvende vestiging een grondstuk in erfelijk individueel bezit voor de teelt van voedselgewassen, terwijl ze in de slappe
landbouwperioden op loonarbeid in het bosch kunnen terugvallen. Het
ligt in de bedoeling deze arbeiderskolonisatie regelmatig voort te zetten
tot over een voldoenden stand van boschwerkvolk beschikt wordt.
Voor het eerst sedert 1929 gaf het verslagjaar een behoorlijk voordeelig
verschil tusschen inkomsten en uitgaven, namelijk f2.112.000. Opmerkelijk
is wel, dat zulks in hoofdzaak verkregen werd door den dienst op Java
en Madoera. Indien de uitkomsten van het boschwezen in de Zelfbesturende landschappen en de Inlandsche rechtsgemeenschappen mede in
beschouwing worden genomen, dan geven de uitkomsten der Buitengewesten een meer gunstig beeld.
Ten aanzien van de organisatie wordt een overzicht gegeven van de
werkzaamheden der commissie van bijstand en advies inzake het boschwezen. Hiernaast werden de plaatselijke reboisatiekommissies waar naodig
geraadpleegd. Bij de vaststelling der begrooting voor 1938 kwam een
reorganisatie van den dienst tot stand, waarbij „de dienst der bosschen
op Java en Madoera" werd gevormd, die in 5 beheersinspekties is verdeeld. Daarnaast komen te Buitenzorg bizondere afdeelingen voor het
verkoopbureau, den dienst der boschinrichting en den bouwdienst. Voor
den dienst der bosschen in -de Buitengewesten wordt weer een eigen
hoofd aangesteld en er zijn 3 inspekties gevormd, terwijl te Buitenzorg
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een bizondere afdccling komt voor de boschexploratie en boschinrichting.
Het boschbouwproefstation blijft als afzonderlijk dienstvak gehandhaafd.
Er hadden verschillende wijzigingen in de vorming der houtvesterijen
en boschdistricten plaats, zoodat er aan het einde van het verslagjaar
31 houtvesterijen en 21 boschdistricten waren. Door personeelsgebrek
.moesten voorloopig eenige gekombineerd beheerd worden. Binnen de
beheerseenheden hadden enkele wijzigingen in de organisatie plaats.
Het aantal dienstkringen in de Buitengewesten bleef op 12 gehandhaafd. Door personeelsgebrek zijn gedurende het verslagjaar de dienstkringen Bangka c.a. en de Molukken niet door een houtvester bezet. In
West-Borneo werd de dienstkring-houtvester tevens belast met de leiding
van het landschaps-boschbeheer.
W a t betreft de wetgeving werden onderscheidene nieuwe bepalingen
in het leven geroepen en werden andere gewijzigd.
Het hoofdstuk boschareaal behandelt achtereenvolgens Java en Madoera en de Buitengewesten.
Einde 1937 omvatte het gebied der in stand te houden bosschen op
Java en Madoera 815.000 ha djatibosch en 1.870.000 ha wildhoutbosch ;
samen gevende een bebosschingspercentage van 20,3.
/
Van het in stand te houden wildhoutbosch zijn globaal 1 0 % onbeboscht, 14 % onvoldoende begroeid, 71 % volwaardig natuurbosch en
5 % verjongingen en aanplantingen. Voorloopig kan aangenomen worden, dat van het wildhout boschareaal 3 8 % zuiver schermbosch is, dat
op 5 1 % een beperkte oogst geoorloofd is en op 1 1 % elke vorm van
oogst toelaatbaar is.
Op Java en Madoera zijn 65 natuurmonumenten met een oppervlakte
van 67.000 ha aanwezig en; is verder 66.000 ha als wildreservaat aangewezen.
De oppervlakte bosch in de Buitengewesten kan op 120.896,000 ha
gesteld worden. Hiervan was einde 1937 slechts 10.204.000 ha, zijnde
5 , 7 % der totale uitgestrektheid der Buitengewesten, ter instandhouding
aangewezen. Binneri deze bosschen zijn 351,000 ha als natuurmonument
en 1.682.000 ha als wildreservaat aangewèzen.
Omtrent inrichting en technische uitrusting der bosschen kunnen volgende gegevens een indruk vormen.
Werkschema's, bevatten.de de algemeene richtlijnen voor het beheer,
werden voor verscheidene boschdistrikten opgesteld en gedeeltelijk goedgekeurd.
Werkplannen, aangevende een voorloopige inrichting en vaak regelende bepaalde beheerswerkzaamheden, waren voor verscheidene komplexen goedgekeurd.
De definitieve inrichting, waarbij het bedrijf volledig en op nauwkeurige grondslagen is geregeld, was aan het einde van het verslagjaar
voor 9 2 % der djatibosschenj gereed en voor één wildhoutkomplex. Van
het geheele boschgebied op. Java en Madoera was 2 9 % der oppervlakte
definitief ingericht. In de herziening der definitieve bedrijfsplannen is
een: achterstand ontstaan en zal het aantal inrichtlngssekties uitgebreid
moeten worden.
De bouwdienst van het boschwezen heeft de zorg voor het ontwerpen
en het algemeene toezicht op de uitvoering van railbanen, verharde
wegen, stapelplaatsen, loodsen en gebouwen en' alle andere technische
hulpmiddelen, die voor het bedrijf noodzakelijk zijn.
Einde 1937 bedroeg de lengte van het railbaannet op Java en Madoera 237 km met lokomotiefbedrijf en 2603 km met handkrachtbedrijf.
De eerste komen alleen in de houtvesterij Tjepoe voor. Uit de omstandigheid, dat het boschwezen beschikt over 2840 km railbaan, terwijl
het staatsspoorbedrijf op Java 2929 km omvat, blijkt wel van, hoe groote
beteekenis de railbanen voor den houtafvoer zijn.
Naast de railbanen waren op het einde van het verslagjaar 1415 km
eenvoudig verharde- wegen aanwezig. Het gebruik van houtkarren met
luchtbanden nam sterk toe. Voorts waren- op Java bij het boschwezen
in gebruik en in onderhoud 2193 woningen, 618 bedrijfsgebouwen en
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449 permanente loodsen met een oppervlakte binnen de druiplijnen van
370.696 m2.
De boekwaarde der gebouwen, wegen, railbanen, stapelplaatsen, 'enz,
werd einde 1937 op ruim 16 millioen gulden gesteld.
In de Buitengewesten hadden in verschillende gebieden belangrijke
boschexploratie-werkzaamheden plaats. Een werkplan voor de belangrijke
produktiebosschen van het veenmoerasgebied in Berugkalis kwam in ontwerp gereed.
De boschexploitatie in de Buitengewesten heeft nagenoeg geheel door
partikulieren plaats en deze zorgen voor de daartoe noodige technische
uitrusting. Het gebruik van railbanen neemt steeds toe.
De dienst van. hét boschwezen in de Buitengewesten beschikt over
184 woningen en voor het vervoer te water over 5 gewestelijke vaartuigen, 8 motorbooten, 15 booten met aanhang motor en 150 prauwen.
De boschinstandhouding omvat boschaanleg, boschverpleging en boschbescherming.
In 1929 werden op Java en Madoera 13.653 ha in kuituur gebracht
tegen 19.491 ha in 1937. Dit had in hoofdzaak plaats middels de boschveldbouw-methode, hetgeen voor de Inlandsche bevolking in de arme
streken een zeer groote tegemoetkoming vormt. De provinciale raad
van West-Java heeft gedurende 10 jaar een jaarlijks bedrag van f 10.000.—
beschikbaar gesteld, om sterk gedegradeerde gronden met het oog op
de groote belangen der benedenlanden zoo spoedig mogelijk te herbosschen.
In hoofdzaak wordt djati geplant, maar daarnaast vele andere boomsoorten voor de levering van looi bast, brandhout, papierhout, veneerhout,
hars, kistenhout, bouwhout, luxe meubelhout, isolatiemateriaal, reddinggordels, terpentijn, reukhout, sandelolie, enz.
Terwijl in 1929 de gemiddelde kultuurkosten f45,86 per ha bedroegen,
zijn deze geleidelijk teruggeloopen en bedroegen deze in 1937 f 17,67
per ha.
De boschverpleging bepaalt zich in hoofdzaak tot het regelmatig dunnen der kuituren. De geleidelijke stijging der gedimde vlakte op Java
en Madoera van 39.000 ha in 1929 tot 86.000 ha in 1937. wijst op de
toenemende zorg, die hieraan besteed wordt. Steeds meer wordt hierbij
aansluiting gezocht bij de uitkomsten omtrent den gewenschten dunningsgraad door het boschbouwproefstation gevonden.
De boschbescherming beoogt het tegengaan van boschovertredingen,
zooals houtdiefstal, boschbescbadiging, veeweide, ontsteken van vuren,
grondontginning, verzamelen van steen en, voeren van schietgeweer, enz.;
voorts bewaking tegen boschbrand, insektenbeschadiging, enz.
Het aantal boschdelikten voor Java en Madóera bedroeg in 1937 in
het geheel 54.000, hetgeen er wel op wijst, dat deze delikten door de
bevolking niet als zeer ernstig beschouwd worden en de overgang naar
een eerbiediging van alle rechten van den Staat op de bosschen, slechts
zeer langzaam vordert; daar zijn nu eenmaal vele geslachten mee gemoeid.
Het jaarlijks verbrand boschoppervlak voor Java en Madoera houdt
verband met de droogte-perioden in de Oostmoesson. Gedurende het
verslagjaar heeft het op 32.000 ha ( = 1,2% van het geheele boschgebied) gebrand. Deze branden hebben een ongunstigen invloed op de
grondgesteldheid, maar ze brengen de noodzakelijkheid van kaalkap niet
mee. De kosten der brandbescherming bedroegen in 1929 in totaal
f 180.000.— en dit bedrag is geleidelijk teruggebracht tot f29.000.— voor
het verslagjaar.
Het voorkomen van verschillende ziekten en plagen wordt wel vermeld, maar bijzondere maatregelen werden, niet genomen.
Op de Buitengewesten neemt de kultuuraanleg langzaam toe. In 1933
hadden de aanwezige kultures een oppervlakte van 6419 ha en in 1937
was deze oppervlakte 10.635 ha, zoodat in de jaren 1934 t/m 1937 de
jaarlijksche toename 1054 ha bedroeg. De djatikuituren hadden een oppervlakte van 2598 ha, het naaldhout van 3685 ha en alle overige boomsoorten van 4350 ha.
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Voor de Buitengewesten is nog niet aan te geven, wélke boomsoorten
het meest van belang zullen worden en blijft dat aan de toekomst
voorbehouden.
De boschverpleging wordt meer, en meer noodig en daarvoor zal uitbreiding van personeel noodig zijn.
De boschbescherming op de Buitengewesten is voorloopig nog een
onbegonnen werk.
Bij het boschbouivproefstation werd in den loop van het verslagjaar
gevolg gegeven aan de behoefte, om aan de naast betrokkenen kennis
te geven van den voortgang der werkzaamheden enj zulks heeft plaats
in den vorm van rapporten. Daarnaast verschijnen de korte mededeelingen, die een afgesloten voorloopige studie bevatten en de mededeelingen, die een afgerond geheel geven.
De afdeeling technologie hield zich bezig met de volgende werkzaamheden :
kunstmatig drogen van hout ;
mechanisch onderzoek;
bepalingen van het soortelijk gewicht;
krimp- en trekprocven ;
duurzaamheidsonderzoek;
verkoling sonderzoek;
*
verbrandlngsonderzoek;
onderzoek naar de geschiktheid van hout en bast voor papierbereiding ;
onderzoek naar de geschiktheid van de houtsoorten voor de triplexfabrikage;
houtindentifikatie, voorlichting, enz,
•
De afdeeling boschexploratie zette haar inzamelingen voort; voorts
het harsonderzoek met bijbehoorende tapproeven; het botanisch-systcmatisch onderzoek met de betrekkelijke inzamelingslijsten.
De afdeeling oogstopbrengstonderzoek had 331 proefperken onder haar
toezicht en daarvan werden er 71 opgenomen.
De afdeeling kultuuronderzoek behandelde de verdamping van verschillende vegetatievormen. Voorts werden drie exotentuinen aangelegd,
djati—selektietuinen werden onderhouden en waargenomen. Onderzoekingen werden ingeleid om belangrijke houtsoorten vegetatief te vermenigvuldigen, om daardoor clonentuinen van uitgezocht materiaal te kunnen
aanleggen. Voorts hield men zich bezig met kiem- en bewaarproeven
van zaden en vruchten ; het onderzoek omtrent de zuurstofbehoefte van
verschillende wortelstelsels, enz.
De afdeeling hydrologie zette hare onderzoekingen regelmatig voort.
F. W .

Snepvangers.
(Wordt vervolgd).

Uit de Dagbladen.
Algemeen Handelsblad, 7 Januari 1939.
EIGEN H O U T V O O R Z I E N I N G IN VERBAND
M E T OORLOGSVOORBEREIDING
door Ir. F. W . B u r g e r , houtvester bij het Staatsboschbeheer.
In vergelijking met wat in andere landen is en wordt gedaan,
om zoo goed mogelijk in het tekort te voorzien, komt
Nederland wel zéér achteraan.
Een vooruitziende blik is noodig.
Het hout is een van de belangrijkste grondstoffen en toch is er in ons
land een dusdanig tekort aan, dat elke mogelijkheid tot uitbreiding van
den houtvoorraad in onzen tijd van „autarkie" met beide handen behoorde te worden aangegrepen. Maar hieraan ontbreekt nog te veel.
Oorlogsdreiging, defensie, zelfvoorziening, werkloosheid, steunverleening
en werkverschaffing, teeltbeperking, voortschrijdende ontginning, natuurschennis en natuurbescherming, het zijn de begrippen waarmee wij ons
tegenwoordig bezighouden. Eeri veelheid van economische en sociale
problemen doet zich hierbij voor, zóódanig ingewikkeld, dat het geheel
een complex van schier ontontwarbare moeilijkheden en tegenstrijdigheden
met zich brengt.
Zoodra een oplossing in een of andere richting wordt aangevat, rijzen
de moeilijkheden bezwaren in massa uit den grond op. Propageert men
een doelbewuste^ uitbreiding van werkverschaffing, gepaard aan ontginning van woeste en verbetering van verwaarloosde gronden, dan dringt
zich aan menigeen de vraag op waar dat heen moet, terwijl wij met
inspanning van alles wat mogelijk is, bezig zijn met teeltbeperking op
verschillend gebied. Dan wordt ook met felle kracht de actie voor het
behoud van natuurschoon en natuurruimte aangewakkerd. Het één is
inderdaad al even belangrijk als het ander.
Nu de oorlogsdreiging onlangs zóó groot is geweest, dat iedereen
meende, dat zij onafwendbaar zou zijn, en nu de defensiebelangen noodgedrongen veel meer op den voorgrond zijn gekomen, is ook het probleem
van de zelfvoorziening in hooge mate urgent. En de kwestie der „zelfvoorziening" die niet moet worden gezocht in die van zuivel- en tuinbouwproducten, daar wij hiervan in het algemeen reeds een teveel hebben,
vraagt veeleer, om het oog te slaan op die producten, waarvan een
groot zichtbaar tekort zich aan een ieder opdringt. Het is daarom te
meer verwonderlijk, dat de pogingen der laatste decenniën, om het groote
tekort b.v. aan hout te verkleinen, feitelijk nog steeds zoo weinig werkelijken steun ontmoeten en dit jaar zelfs tegenwerking ondervinden, alsof
het een probleem gold van weinig beteekenis.
Het Is niet de bedoeling, om hier thans verder op in te gaan, daar
er in den laatsten tijd al op is gewezen, dat plannen, tot ontbossching,
ten bate van uitbreiding van den voor landbouwgewassen bestemden
grond, in dit verband wel als zeer ongewenscht moeten worden gebrandmerkt. Ik wil thans echter meer in het bijzonder wijzen op het belang

van het bosch ten aanzien van de defensie-mogelijkheden, op de perspectieven! ten aanzien var» het onderhouden der houtvoorziening in tijden
van import-stagnatie, in tijden van oorlog.
In den wereldoorlog is de houtvoorziening nog wonderlijk goed afgeloopen, ofschoon een inventarisatie aan het einde van die periode,
door het Staatsboschbchcer opgemaakt, er aan herinnerde, dat b.v. alléén
reeds de mijnhoutvoorziening nog slechts enkele jaren uit het eigen
houtkapitaal had kunnen worden, onderhouden !
Dc toestand is nu zoo, dat de eigen houtbehoefte voor alle doeleinden,
slechts voor 1 0 % uit de eigen bosschen kan worden gedekt. Uit een
oogpunt van defensie is dit mede wel een zeer bedenkelijk feit. Vergelijken
we den toestand, waarin wij verkeeren, eens in het algemeen met andere
landen en wat daar reeds geschiedt, om zoo goed als mogelijk is in de
tekorten te voorzien, dan komt Nederland wel zeer achteraan.
>.
De rol van het hout tijdens den wereldoorlog was vooral voor Engeland van zeer groote betcekenis. De groote behoefte aan kolen, waarin
dit land gelukkig genoeg zelf kon voorzien, maakte den aanvoer van
zeer groote quanta mïjnhout noodzakelijk. Normaal was per jaar 9 millioen
ma noodig, waarvan uit het eigen bosch slechts 2 millioen per jaar kon
worden geleverd. Daar dit te vellen: hout mèèr was dan hetgeen vóór
den oorlog werd gekapt, moesten geschoolde houthakkers zelfs uit Canada
worden geïmporteerd eo werden Canadeesche zaagmolens in gebruik
genomen.
Frankrijk was er beter aan toe, omdat de import daar geringer is, doch
het probleem betrof daar o.m. het verkrijgen van speciale houtsóórten.
Er werd naar vervangingsmogelijkheden door de inlandsche soorten uitgezien en hiervoor werd een nieuwe houtverzorgingsdienst ingesteld. De
geheele regeling van het boschwezen werd in militaire handen gelegd.
Van de inlandsche houtsoorten, waarvan een; geregelde aanvoer moeilijk,
doch zeer gewenscht was — eik, esch en iep voor artillerie, genie en
marine, alsmede noten voor den vliegtuigbouw — werd de in het land
aanwezige voorraad zoo nauwkeurig mogelijk opgenomen. Ook daar
werden Canadeesche houthakkers aangeworven voor extra vellingen. De
oorlog had tot gevolg, dat 200.000 ha bosch werd verwoest en op meer
dan 15.000 ha wederrechtelijke, voortijdige en onjuiste vellingen hadden
plaats gevonden. Alleen reeds in het gevechts- en bezettingsgebicd kon
een oppervlakte van 35.000 ha voor de eerstvolgende 60 jaar niet meer
voor de productie in aanmerking komen!
Bij de centrale mogendheden waren de problemen wepr ènders. Hout
was daan o.m. van. bijzondere beteekenis, om de behoefte aan textielgoederen te dekken, dus als vervangingsmateriaal voor de toen niet meer
te importeeren gebruikelijke grondstoffen.
De opgedane ervaringen tijdens den wereldoorlog wijzen er dus op,
dat met het oog op een economische verdedigings- of oorlogsvoorbereiding
in het geval van een eventueelen nieuwen oorlog, rekening dient te worden
gehouden met een sterk vergroote velling, het vergrooten der voorraden,
de bereiding van vervangingsproducten en nieuwe stoffen, het grootst
mogelijk" profijt van al het beschikbare materiaal, het nuttigste gebruik
van de natuurlijke krachtsbronnen (zooals water). Alles samen, met den
buitenlandschen handel onder oppertoezicht der militaire autoriteiten,
zoowel |Jer zee als te land.
Door de latere ontdekking en toepassing van nog Sndere stoffen, zooals
houtglas, houtsuiker en kunstwol (celstof), kan het hout nog geen andere
rol spelen in den wereldoorlog. Groote zuinigheid met de houtafvallen
en gebruik van deze voor de vervangingsmiddelen, verhoogt de weerbaarheid. Houtgas wordt meer en meer practisch toegepast; de fabricage
van houtsuiker is nog niet rendeerend, doch het kan in oorlogstijd goede
diensten bewijzen als de andere suikers niet meer in voldoende hoeveelheid
te krijgen zijn. Ook het belang van de kunstwol wordt meer en meer
van beteekenis. >
In meerdere landen zijn dan ook sedert den wereldoorlog verschillende
maatregelen in de richting van een economische verdedigingsvoorbereiding
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op dit stuk genomen. In Engeland is in 1917 reeds een uitgebreide
staatsdienst voor bebossching op groote chaal ingesteld ten einde den
grooten achterstand, die er te dezen opzichte in dat land bestond, zoo
vlug mogelijk in te halen. Italië volgde in 1923 met een algemeene
mobilisatie van het boschwezen" en militariseerde in sterke mate — in
navolging van Frankrijk — het boschbeheers-personeel; de houtgasauto's vinden er thans reeds een uitgebreide toepassing. Ook in Tripoli
en Abessinië worden overeenkomstige maatregelen getroffen.
In Frankrijk werd in 1937 een wetsontwerp voor uitbreiding van het
boschwezen aangenomen, ten einde de particuliere grondbezitters financieel bij de bebossching der daarvoor in aanmerking komende 4 miüioen
ha grond te kunnen steunen in ruil voor het recht op een deel der toekomstige opbrengst. Ook in Duifschland wordt kennelijk in deze richting
gewerkt. Al is di|t land ook zeer boschrijk, de houtbehoefte kan ook daar
nog niet geheel worden gedekt uit de eigen bosschen. Een algeheele
herziening van de houtpolitiek in dit land schijnt op komst, waarop mede
de aangevangen nadere inventarisatie van land-, tuin- en boschboüwgronden wel duidt, terwijl een eind is gemaakt aan het voorschrift, om
\]/j maal de normaal te vellen houtmassa jaarlijks te kappen.
Al deze en dergelijke maatregelen, genomen in landen, die nog zoo veel
méér bosch hebben dan Nederland, doen zien, dat de economisch-strategische beteekenis van het hout iil de na-oorlogsche jaren ten volle wordt
erkend. De in de verschillende staten getroffen maatregelen kunnen als
volgt worden samengevat: het cultiveeren van duurzaam bosch, intensiveering van het bedrijf, stimuleering van den aanwas, terugdringen van
de rentabiliteitsvraag naar de tweede' plaats. Bij houtschaarschte: specialisatie in het gebruik van het hoüt, al naar de omstandigheden in elk
bepaald land. Bij overschot: intensieve toepassing als vervangingsprodüct. In krimping van hout-in- en uitvoer tot het strikt noodzakelijke.
Regejing van r de productie, bewerking en gebruik overeenkomstig de
totale behoefte en volgens een voor dit doel op te stellen werkplan.
Ons land is hierbij wel zeer ten achter. Mogelijk, dat de uitkomsten
van onze eigen bosch* en houtinventarisatie dringen tot een grondige herziening van onze boschhuishouding en onze boschwetgeving. De cijfers
zullen duidelijke taal spreken, doch feitelijk kunnen wij hierop niet
wachten en de mogelijkheid tot uitbreiding en verbetering van ons boschbezit wordt ons thans met de werkverschaffingen juist zoo treffend
aan de hand gedaan!
•
Ten gevolge van den betrekkelijk langen tijd, die verloopt vóór men
kan oogsten, vraagt — meer nog dan van andere producten — de voorziening van hoüt een vooruitzienden blik 1

