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Summary

De Nederlandse bosbouwwetenschap en -praktijk
waren tot de tweede wereldoorlog grotendeels gericht op het toenmalige Nederlands-lndië. Hier werd
in 1849 reeds een eerste, Duitse, professionele bosbouwer aangesteld en in 1897 werd een Dienst van
het Boswezen opgericht, twee jaar eerder dan het
Nederlandse Staatsbosbeheer. Vele Nederlandse
bosbouwers werkten in Indië en het bosbeheer ontwikkelde zich zeer sterk tot 1940, ook tot profijt van
de Nederlandse bosbouwkennls.

in the forestry sector of Indonesia a dual system
exists of a modern sector of industrial forest exploitation mainly for export to foreign markets and a traditional sector of forest exploitation which provides fuel wood and other products for the local population.
Since 1967 the first sector developed very quickly,
especially on Kalimantan and Sumatra with their
commercially attractive Dipterocarp forests. Although officially the need for forest management according to the multiple purpose, sustained yield principle is acknowledged, in practice the emphasis often seems to be on the immediate exploitation for
short term yields. However, with increased knowledge, better legislation and more manpower to enforce
it, a gradual improvement is taking place.

Met de tweede wereldoorlog begon deze toestand
te veranderen en het einde kwam in 1955 met de opheffing van de Vereniging van Hogere Ambtenaren
bij het Boswezen in Indonesië, na het vertrek van de
meeste Nederlandse bosbouwers. Daarna waren de
Nederlands-Indonesische bosbouwcontacten ongeveer 15 jaar verbroken. Door de verbetering in de politieke betrekkingen aan het eind van de zestiger jaren werden ze weer hervat en in 1970 nam prof. I. A.
de Hulster het initiatief tot het geven van gastcolleges
aan de Indonesische bosbouwfaculteiten door bosbouwdocenten van de LH. Verschillende bosbouwsamenwerkingsprojecten gingen sindsdien van start:
gezamenlijk onderzoek en onderwijs door LH-bosbouwvakgroepen en Indonesische universiteiten, samenstelling van een Indonesisch bosbouw-handboek en opstelling van een landinrichtingspian (SBB
en Perhutani), opleiding van Indonesische bosbouwers op het gebied van luchtfoto-interpretatie (ITC)
en diverse natuurbeheersprojecten (vakgroep Natuurbeheer LH, CRM en WWF Nederland/Nederlands Gunung Leuser Comité).
Aangezien de politieke en bosbouwkundige situatie de laatste decennia drastisch veranderd is, spelen
deze projecten zich onder nogal andere omstandigheden af dan vroeger. Vanwege het 8e Wereldbosbouw-congres te Jakarta in oktober a.s. krijgt de Indonesische bosbouw zeker dit jaar extra aandacht.
Het lijkt daarom de moeite waard er een schets van
te geven.
Ir. K. F. Wiersum Is vanuit de vakgroep Bosteelt LH gedetacheerd bi| het Lembagi Ekologl te Bandung In het kader van samenwerkingsproject LH W / a .
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The traditional forestry sector can be found all
over Indonesia and still supplies the majority of all
wood production. Here, the need for agricultural land
has resulted in deforestation and the formation of extensive areas of secundary forests and grasslands,
and on Java with its high population density also in
serious erosion. Large-scale reforestation and regreening projects are carried out to remedy this situation by which interesting innovations are tried out
to make them acceptable to the local population.

Indonesië, land der contrasten
Indonesië beslaat rond 190 miljoen hectare verdeeld
over ongeveer 13.500 eilanden waarvan er 3000 bewoond zijn. Het centrale eiland Java verschilt sterk
van de andere eilanden. Uit tabel 1 blijkt dat de bevolkingsverdeling zeer ongelijk is: op Java met 7%
van het totale landoppervlak woont 65% van de bevolking. De gemiddelde bevolkingsdichtheid Is er
575 inwoners/km 2 (1971), maar er zijn gebieden waar
dit reeds hoger ligt dan 1000 inwoners/km 2 . Op alle
andere eilanden varieert de bevolkingsdichtheid van
minder dan 10 inwoners/km 2 tot plaatselijk ongeveer
100 Inwoners/km 2 .
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De veel lagere bevolkingsdichtheid op de andere
eilanden wordt ten dele veroorzaakt doordat hier de
bodems veelal bestaan uit uitgeloogde gronden op
oudere geologische formaties of uit veengronden,
belde ongeschikt voor permanente landbouw. Hen
belangrijk deel van de landbouw is hier daarom de
zwerflandbouw (shifting cultivation of ladang) (fig. 2).
Deze beslaat naar schatting een areaal tussen 20 en
37 miljoen ha. Daarnaast is natuurlijk bosbouw een
zeer geschikte vorm van landgebruik op deze arme
bodems en de laatste jaren zijn dan ook veel bossen
opengelegd voor grootschalige exploitatie. De bosbouwproblemen van deze "Buitenellanden" betreffen
een te grote intensivering van de zwerflandbouw en
ongereguleerde bosexploitatie, beide met ongewenste ecologische gevolgen.
Bosvegetatie, natuurlijk en kunstmatig

Figuur!
Gunstige geografische omstandigheden maken op Java
permanente landbouw met een hoge bevolkingsdichtheid
mogelijk, resulterend in een grote druk op het bos.
On Java favourable geographic conditions allow permanent
agriculture and a high population density, resulting in
heavy stress on the forests.

De hoge bevolkingsdichtheid op Java ontwikkelde
zich behalve door gunstige sociaal-culturele factoren, vooral ook door de gunstige geografische toestand. Java is voor een belangrijk gedeelte opgebouwd uit recente vulkanische afzettingen, waaruit
vruchtbare gronden ontstonden waarop de landbouw zich goed kon ontwikkelen (figuur 1). Deze
landbouw voorzag de steeds groeiende bevolking
van voedsel en werkgelegenheid. Met een bevolkingsgroei van ongeveer 2% per jaar Is het echter begrijpelijk dat de druk op het land tegenwoordig zeer
groot is. Vanzelfsprekend heeft dit zijn consequenties voor de bosbouwtoestand op het eiland. De belangrijkste bosbouwproblematiek van Java betreft
dan ook de gevolgen van deze grote bevolkingsdruk
op het bos en de daardoor veroorzaakte milieuverslechtering.
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Het Indonesische landoppervlakte is voor ongeveer
65% bedekt door bos (tabel 1). Er kunnen 11 hoofdbostypen worden onderschelden, waarvan enkele
karakteristieken zijn samengevat in tabel 2, terwijl
hun verspreiding is aangegeven op figuur 3. Het belangrijkste type is het tropische regenbos dat 89 miljoen ha omvat. W. Indonesië (Sumatra, Kalimantan)
behoort tot het Maleisische vegetatie-rijk en hier
wordt het tropische regenbos gekarakteriseerd door
de commercieel zeer waardevolle Dlpterocarpaceae
van de geslachten Shorea, Hopea en Dipterocarpus
(handelsnamen meranti en keruing). Gemiddeld
hebben deze bossen een staande houtmassa (bomen boven 35 cm diameter) van over 100 mVha,
soms zelfs tot 270 m 3 /ha. Ongeveer 50% bestaat uit
Dipterocarpaceae; normaal Is 50-80 m 3 /ha van de
houtmassa commercieel exploitabel.
In Oost Indonesië (voornamelijk W. Irian en de
Kleine Sunda-eilanden) staat de vegetatie onder invloed van het Australische vegetatierijk. De meest
karakteristieke bomen die hier voorkomen zijn commercieel nog niet erg bekend, bijvoorbeeld Pometia-, Intsia-, Palaquium-, Canarium-, Octomeles- en
Vatfca-soorten (resp. families Sapindaceae, Leguminosae, Sapotaceae, Burseraceae, Datiscaceae en
Dipterocarpaceae).
Als gevolg van de zwerflandbouw Is een geschatte
15 miljoen ha bos niet meer in primaire staat aanwezig, maar bestaat uit secundair bos. Daarnaast leidde
te intensieve zwerflandbouw op reeds meer dan 10
miljoen ha tot de vorming van graslanden gedomineerd door Imperata cylindrica (alang, Gramineae).
Naast natuurlijk bos komt er rond 2 miljoen ha
kunstmatig aangelegd bos voor (figuur 4), voornamelijk op Java. Van oudsher is teak (Tectona gran-

Tabel 1. Enkele geografische kenmerken van de belangrijkste Indonesische
eilanden.
Table 1. Some geographic characteristics 0/ Indonesia's principal islands.
oppervlakte (mllj. ha)
bos
landbouw
totaal

Java& Madura 13.2
Sumatra
47.4
Kalimantan
53.9
Sulawesi
18.9
West Irian
42.2
Totaal/Total
190.5

3.1
26.0
42,0
11.4
31.0
121.5

6.5
5.1
1.9
1.7
16.4

forest
total
agriculture
land area (x 10e ha)

bevolking
totaal
(mllj.)

dichtheid
(per km*)

76.0
20.8
5.2
8.5
0.8
118.4

576
44
10
45
2
63

total
density/km2
population ( X 10*)

Tabel 2. Indonesische bostypen.
klimaat

geografische gesteldheid

bostype

tropisch
humide
klimaat

gedraineerde zonale gronden,
2—1200 m boven zeeniveau

laagland
regenbos

idem, 1200—3000 m boven
zeeniveau

bergregenbos

idem, >3000 m boven
zeeniveau
podzolen, voornamelijk
in laagland, Kallmantan
drooglandbos met menselijke
beïnvloeding
kustgebied

alpine bos

gronden beïnvloed door
brakwater
gronden beïnvloed door
zoetwater, eutroof

mangrovebos

seizoenski i maat

oppervlakte

89

milj. ha

15

milj. ha

1

milj. ha

1

milj. ha

13

milj. ha

heidebos
secundair
bos
kustbos

moerasbos.

idem, op oligotroof
veen

veenbossen

ligging 2—1200 m boven
zeeniveau
ligging >1200 m boven
zeeniveau

laagland
moessonbos
bergmoessonbos

dis, Verbenaceae) belangrijk, maar voor nieuwere
aanplantingen wordt steeds meer de uit N. Sumatra
afkomstige Pinus merkusii gebruikt met daarnaast
verder Agathis ioranthifolia, Eucalyptus aiba, E. deglupta, Acacia auriculiformis, A. decurrens, Albizzia
faicataria, Dalbergia latifolia, Swietenia macrophylla,
Altingia excelsa-en Melaleuca leucadendron. Tabel 3
toont de veel snellere groei van deze aanplantingen
in vergelijking met de commerciële soorten in het natuurlijke bos.

1.2 milj. ha

' 1

mllj. ha

kenmerkende taxa
W. Indonesië: Dlpterocarpaceae,
Ficus, Agathis
O. Indonesië: Canarium, Intsia,
Palaquium, Pometia, Vatica
W. Indonesië: Lauraceae,
Castanea, Nothofagus, Quercus,
Altingia, Plnus
O. Indonesië: Araucaria,
Leptospermum, Rapanea
O. Indonesië: Araucaria,
Podocarpus
Agathis, Dacrydium, Tristania
Anthocephalus, Duabanga,
Macaranga, Trema
Barringtonia, Casuarina, Hibiscus,
Terminalia, Ardisia, Erythrina
Avicennia, Bruguiera, Ceriops,
Nypa, Rhizophora, Sonneratia
Alstonia, Barringtonia, Dy era,
Campnosperma, Shorea, In
W. Irian Adina
Alstonia, Amoora, Anisoptera,
Shorea, Tristania, Palaquium
Acacia, Actinophora, Dalbergia,
Albizzia, Tectona, Eucalyptus
Casuarina, Eucalyptus

Het ligt in de bedoeling om het areaal kunstmatig
bos sterk uit te breiden, want vaak heeft ontbossing
al geleid tot erosie (figuur 5) en ontwrichting van de
waterhuishouding (voornamelijk op Java) of tot vorming van niet-produktieve vegetaties (voornamelijk
op de buiteneilanden). Het gewenste areaal van uiteindelijk 30 miljoen ha staatsbosaanplant heeft tot
doel op deze terreinen de produktie- en/of schermfunctie weer te herstellen. Gedurende de afgelopen
jaren werd jaarlijks ongeveer 25 duizend ha herbe303

Figuur 2
Op de minder vruchtbare gronden van de buiteneilanden
komen lage bevolkingsdichtheden voor. Hier vindt meestal
zwerflandbouw plaats wat resulteert in grote oppervlakten
secundair bos en graslanden.
On the less fertile soils of the outer islands the population
density is low; here often shifting cultivation takes place
resulting in large areas of secundary forests and grasslands.

bost; dit is onlangs tot 100 duizend ha verhoogd.
Ter regulering van de waterhuishouding vindt daarnaast ook herbeplanting met bomen plaats op privéiandbouwgronden. De afgelopen Jaren ging dit om
ongeveer 40 duizend ha per jaar; het Is nu verhoogd
tot 300 duizend ha per jaar.
Bospolitiek en -organisatie
Tot 1967 waren de Indonesische bospolitiek en het
bosbeheer nog grotendeels gebaseerd op de koloniale principes. In dat jaar werden er echter twee nieu304

we wetten van kracht die de bosbouwsftuatie zeer
sterk hebben beïnvloed. De wet op de buitenlandse
investeringen bevat bepalingen voor het aantrekken
van buitenlands kapitaal voor exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. Door deze wet konden buitenlandse maatschappijen voor het eerst concessies
voor bosexploitatie buiten Java krijgen. Daarnaast
werd van kracht de wet op de grondbeginselen van
bosbeheer; een raamwet die de ontwikkeling van de
bosbouw in geheel Indonesië regelt en allerlei vroegere plaatselijke ordonnantiën vervangt. In deze wet
werden alle bossen tot staatsbos verklaard. Het beheer ervan kan zowel door de centrale of provinciale
overheid geschieden, terwijl de uitvoering van beheer kan worden toevertrouwd aan staatsbedrijven,
regionale bedrijven of particuliere bedrijven. Deze
laatste kunnen tevens het recht verkrijgen om bossen te exploiteren.
Volgens deze raamwet zijn de belangrijkste doelstellingen voor het bosbeheer (Van den Bos & Van
Goor, 1976):
1 Op basis van het duurzaamheidsprincipe maximale benutting van de productiecapaciteit van de
bosvegetatie en -groeiplaats, zodat deze een zo
groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van het iand;
2 Het ontwikkelen van dergelijke vormen van bosbeheer, dat de mogelijkheden voor medegebruik van
het bos door de plaatselijke bevolking zo groot mogelijk is;
3 Het instandhouden van schermbossen;
4 Het instandhouden van natuurreservaten;
5 Het mede-ontwikkelen van bossen ten behoeve
van de recreatie en het instandhouden van specifieke
recreatiebossen.
Veel van de principes die in deze raamwet zijn
vastgelegd, moeten nog verder uitgewerkt worden.
Dit gebeurt zowel in de vorm van aanvullende uitvoeringsbeslissingen als in de vorm van het opstellen
van ontwikkelingsplannen. Tot nog toe zijn er twee
uitvoeringsbeschikkingen vastgesteld, waarvan één
ten aanzien van de concessies en één ten aanzien
van de planning. Daarnaast is er ook een lange termijn bosbouw-structuurplan voor het gehele land
opgesteld over de periode 1975 tot 2000. Dit plan
wordt nu aangevuld met plannen voor de diverse
regio's en provincies (Van den Bos & Van Goor,
1976).
De indeling van het bosareaal in diverse functionele beheersklassen is primair voor het opstellen van
deze plannen. Tabel 4 geeft aan hoe de huidige situatie Is en hoe die zal worden ontwikkeld. Een probleem is dat tot nog toe de diverse beheersklassen
niet duidelijk zijn gedefinieerd of in het veld afgeba-

kend, waardoor in de praktijk de diverse beheerskiassen nogal eens niet worden gehandhaafd en er
bijvoorbeeld exploitatie plaatsvindt in schermbossen
of zelfs natuurreservaten.
De verantwoordelijkheid voor het bosbeheer valt
onder een Directoraat-Generaal voor de bosbouw
binnen het Ministerie van Landbouw. Binnen dit directoraat-generaal zijn 5 directoraten, nl. voor planning, herbebossing, produktie, marketing en natuurbescherming, die de diverse maatregelen voor bosbeleid opstellen. De praktische uitvoering ervan valt
onder de provinciale bosdiensten die vaktechnisch
verantwoording schuldig zijn aan de Directeur-Generaal bosbouw, hoewel ze administratief onder de verantwoordelijkheid van de provinciale gouverneur en
het Ministerie van Binnenlandse Zaken vallen. Ze zijn
alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van het
bosbouwbeleid; voor planning en natuurbeheer zijn
er plaatselijke buitendiensten van resp. de directoraten planologie en natuurbeheer (figuur 6).
Alleen op Java is geen provinciale bosdienst. Hier
valt sinds 1972 in Midden en Oost Java en sinds 1978
in West Java de volledige verantwoordelijkheid voor
de instandhouding en het beheer van de bossen onder het staatsbosbedrijf Perhutani. De president-directeur van Perhutani is alleen rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Directeur-Generaal van
het boswezen. Als staatsbedrijf dient Perhutani financieel zelfstandig te opereren in tegenstelling tot
de provinciale bosdiensten die hun financiën ontvangen via het normale provinciale budget. Beide diensten ontvangen naast hun normale budget een extra
ontwikkelingsbudget van de centrale overheid.

Ook op Kalimantan komen staatsbosbedrijven
voor, de Inhutani bedrijven. Echter in tegenstelling
tot Perhutani ligt hun taak alleen op het gebied van
houtverwerking en bosexploitatie in eigen concessiegebieden. Naast Inhutani bestaat wel een provinciale
bosdienst die verantwoordelijk is voor het totale bosbeheer.

Enkele boseconomische aspecten
Een van de meest opvallende gevolgen van de nieuwe bospolitiek van 1967 is de zeer grote stijging van
de commerciële bosexploitatie. Deze politiek kwam
tot stand in een tijd van grote vraag naar hout op de
wereldmarkt en de Indonesische industriële houtproduktie steeg van 1967 tot 1973 van omstreeks 5.5
miljoen m 3 tot 26.3 miljoen m3. Daarna liep de vraag
op de wereldmarkt terug met gevolg dat de produktie
daalde tot ongeveer 20 miljoen m3 in 1976.
Dankzij deze stijging was de jaarlijkse groei in de
totale bosbouwsector van 1970 tot 1975 8% per jaar,
een hogere groei dan die van de Indonesische economie in zijn geheel (7.3% per jaar) en zelfs veel hoger dan die van de landbouwsector (3.7% per jaar).
Aangezien praktisch de gehele toename in de industriële houtproduktie bestemd was voor de export,
neemt hout tegenwoordig de tweede plaats in als
bron van buitenlandse deviezen, na olie, maar vóór
traditionele exportartikelen als rubber, andere plantageprodukten en mijnbouwprodukten.
De regering trekt direct profijt van de houtexploitatie en export via de volgende opbrengsten: conces-

Figuur3
Schematische vegetatiekaart
van Indonesië.
Schematic vegetation map of
Indonesia.
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Tabel 3. Kunstmatige bossen in Indonesië.
Table 3. Indonesian man-made forests.
soort

areaal

gemiddelde
jaarlijkse aanwas

omloop

Tectona grandis
Pinus morkusii
Agathls loranthlfolia
Eucalyptus spp
Albizzfa falcatarla
Swfetenla macrophylta
Commercials soorten In het
natuurlljk regenbos
commercial rainforest species

726.000 ha
333.500 ha
28.500 ha

8—12 m3
15—20 m3
15—25 m*
20—25 m3
40—60 m3
12—20 m3

60—80 Jaar
20—30 jaar
20—40 jaar
10—20 Jaar

1— 3 m»

30 jaar

spec/85

area

10-15 Jaar
±50 Jaar

yearly production
average

uitkapbos
selective cutting

rotation (years)

Tabel 4. Funktlonele Indellng van het Indoneslsche bosareaal.
Table 4. Forest management classes in Indonesia,

Produktlebos/productfon forest
Schermbos/protection forest
Natu urreservaat/na ture reserve
Bosreserve/reserved

huldige situatie

lange termijn planning

47.24 m lij. ha
24.54
3.75
45.96

40 mil], ha
45
10
25

present situation

long-term

sierechten à f 0,12/ha/jaar, royalties à f 3,70-4,40/
m3, uitvoerbelasting à 10% van de f.o.b. waarde en
inkomstenbelastingen van de concessionarissen na
verloop van 5 jaar belastingvrijheid. Deze inkomsten
nemen jaarlijks toe, want ondanks de recente achteruitgang in produktle, is de totale exportwaarde van
het hout steeds toegenomen door prijsstijgingen op
de wereldmarkt. Zo liep de waarde van het geëxporteerde hout op van f 65 miljoen In 1969 tot f 1877 miljoen in 1974, een 28-voudige vermeerdering, terwijl
in dezelfde periode het geëxporteerde houtvolume
slechts ongeveer verzesvoudigde. Naast de hierdoor
veroorzaakte stijging van Inkomsten uit de exportbelasting, stegen de opbrengsten uit concessierechten
en royalties In dezelfde periode van ongeveer f 6.5
miljoen tot f 83 miljoen.
Volgens het regeringsbeleid dienen deze verdiensten zowel voor de algemene ontwikkeling van het
land gebruikt te worden alsook voor regionale ontwikkeling van de bosbouwsector. De centrale regering ontvangt alle opbrengsten van de inkomstenbelasting en 30% van de concessierechten en royalties.
De provinciale overheid ontvangt het overige deel
van de concessierechten en royalties; 31.5% hiervan
dient ze te besteden aan de regionale bosbouwontwikkellng en de overige 38.5% aan andere vormen
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planning

van regionale ontwikkeling; daarnaast ontvangt ze
ook de opbrengsten van de uitvoerbelasting (Chandrasekharan, 1977).
Naast deze belangrijke bijdrage aan het regeringsbudget, is de commerciële bosexploitatie ook van
groot belang voor de economische ontwikkeling van
Indonesië door het aantrekken van Investeringen, het
scheppen van mogelijkheden tot de oprichting van
houtverwerkende industrieën en toeleveringsbedrijven en het scheppen van werkgelegenheid. Om al
deze redenen is het begrijpelijk dat de regering de
ontwikkeling van de bosexploitatie steunt.
Ongeveer 60-70% van de exploitatie vindt plaats
op Kalimantan met zijn zeer waardevolle Dipterocarpaceën-bos. De voornaamste geëxploiteerde soorten zijn de merantis (Shorea en Parashorea spp) en
Dipterocarpus spp {keruing); deze soorten vormen
ongeveer 70% van het geëxporteerde houtvolume.
De export gaat voornamelijk naar omliggende landen
zoals Japan (62%), Zuid Korea (13%) en Taiwan
(13%), waar reeds een uitgebreide houtverwerkende
industrie bestaat. De meeste export vindt plaats als
rondhout (tabel 5). De Indonesische regering stimuleert echter zoveel mogelijk de vervanging van export van onbewerkt hout door die van gezaagd hout,
opdat de werkgelegenheid in de bosbouwsector en

Tabel 5. Produktie en export van houtprodukten (milj. m®).
Table 5. Production and export of wood productsf x 1 (Pm*).

Jaar

houtproduktie
totaal
industrieel

1960
1965
1970
1973
1975

80.8
90.4
110.7
134.3
128.7

year

total
wood

5.29
5.56
10.90
26.30
16.30
Industrial
production

houtexport
onbewerkt

gezaagd

0.12
0.14
7.41
19.43
13.92

0.01
0.01
0.05
0.34
0.41

sawn
logs
wood export

de exportwaarde van het hout toenemen.
Hoewel de drastische stijging van de Industriële
houtexploitatie belangrijke gevolgen heeft gehad,
omvat ze toch slechts een klein percentage van de
totale houtproduktie in Indonesië, 12% in 1975 tegenover 6% In 1965. De overige houtproduktie vindt
over geheel Indonesië verspreid plaats ten behoeve
van de plaatselijke bevolking en omvat naast bouwen geriefhout vooral brandhout, dat 70% van alle gebruikte energie oplevert (figuur 7). In 1970 werd geschat dat het binnenlandse houtverbrulk bestond uit
0.05 m 3 /jaar/persoon aan Industrie- en bouwhout en

Figuur4
Vooral op Java is veel kunstmatig bos aangeplant dat
naast een hoge produktie
ook een goede schermfunctie heeft: Pinus
merkusii (voorgrond) en
Agathis lorantifotia (achtergrond).
Mostlyon Java many manmade foresfs have been
established giving high
production and good
environmental
protection:
Pinus merkusii (foreground)
and Agathis lorantifolia
(background).
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Figuur 5
Op verschillende plaatsen
heeft ontbossing geleid tot
ernstige erosie zowel In de
vorm van oppervlakte- en
geul-erosie als van aardverschuivingen.
On various places deforestation has fed to
erosion and fandsiides.

uit 0.7 mVJaar/persoon aan brandhout. Door de bevolkingsgroei neemt de totale produktie voor deze
binnenlandse markt steeds toe, absoluut gezien zelfs
meer dan de toename van de industriële houtproduktie (zie tabel 5).
Behalve hout leveren de Indonesische bossen ook
allerlei belangrijke bosbijprodukten zoals rottan,
Shorea-noten, harsen, gommen en oliën, bastprodukten, etc. Een niet onaanzienlijk deel van deze produktie wordt ook geëxporteerd, in 1974 was de exportwaarde ervan ƒ 38,25 miljoen.
Ondanks het uitgestrekte bosareaal met grote produktiecapaciteit moet Indonesië een deel van de benodigde houtprodukten voor binnenlandse consumptie nog invoeren, voornamelijk half- en elndfabrikaten zoals papier, pulphout, fineer, spaan- en vezelplaten. Deze invoer Is nodig omdat de houtverwerkende industrie nog slechts zwak is ontwikkeld, zoals
blijkt uit tabel 6. Niet alleen is het aantal produktieeenheden laag, maar ook werken ze vaak onder hun
capaciteit; zagerijen bijvoorbeeld gebruiken slechts
40% van hun capaciteit (Chandrasekharan, 1977). De
regering probeert deze industrie te intensiveren door
het stellen van voorwaarden tot het oprichten van
houtverwerkende Industrieën aan de concessiehouders en door het zelf opzetten van regerlngsbedrijven. Zowel Perhutani als Inhutani hebben verschillende houtverwerkende industrieën opgericht, zowel
zagerijen als geïntegreerde houtverwerkende bedrijven bijvoorbeeld voor voorgefabriceerde huizen. In
de particuliere sector zijn er op het ogenblik ongeveer 80 nieuwe houtverwerkende bedrijven in aanbouw of hun bouwaanvrage Is goedgekeurd.

De industriële bosexploitatie op Kalimantan en
Sumatra
Van 1967 tot 1975 vroegen ongeveer 650 maatschappijen concessierechten aan voor een totaal van 65
miljoen ha bos, voornamelijk op Kalimantan en Sumatra. In 1975 waren aan 267 maatschappijen concessies voor ongeveer 26 miljoen ha toegewezen,
terwijl de overige aanvragen nog In behandeling waren. Officieel mogen er sinds 1971 geen nieuwe concessie-aanvragen meer worden gedaan. Ongeveer
35% van het concessie-areaal was toegekend aan 72
(27%) buitenlandse maatschappijen, waarvan er 14
zelfstandig werkten en de overige 58 samenwerkten
met Indonesische maatschappijen. De meeste van
deze maatschappijen komen uit omliggende landen
zoals de Phillppijnen (24%), Japan (21%), Maleisië
(17%), Hongkong (8%), Korea (5%) en Singapore
(4%), terwijl 17% Amerikaans Is (Chandrasekharan,
1977).
De Indonesische regering werd kennelijk verrast
door deze grote toeloop van gegadigden en ze kwam
In tijdnood voor het nemen van de vele noodzakelijke
maatregelen tot het begeleiden van de industriële
bosexploitatie. Echter In afwachting daarvan liet ze
wel reeds exploitatie toe, omdat ze de Inkomsten van
bosexploitatie dringend nodig had ter financiering
van haar ontwikkelingsprogramma (Manning, 1971).
Hierdoor zijn In bepaalde gebieden de mogelijkheden tot een duurzame houtproduktle waarschijnlijk
ten zeerste aangetast (Meyer, 1975). Geleidelijk aan
zijn echter diverse maatregelen van kracht geworden
ter verbetering van deze situatie.
Toen men in 1967 met de uitgifte van concessies
begon, kon elke provinciale overheid deze uitgeven
voor gebieden tot 10.000 ha zonder dat er verdere
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voorwaarden werden gesteld. Hierdoor kregen vele
kleine maatschappijen zonder ervaring concessies
met als gevolg grote schade door hun slechte exploitatiemethoden. Ter verbetering van deze toestand
werd in 1971 de regel van kracht dat de provinciale
overheid alleen concessies tot 100 ha voor de plaatselijke bevolking mag uitgeven; alle andere concessies moeten door de centrale overheid worden verleend. Hiertoe dient de exploitatie-gegadigde eerst
een overeenkomst met de regering te sluiten, waarin
rechten en plichten van de eerste zijn vastgelegd. De
rechten betreffen zaken als de jaarlijks toegestane
kaphoeveelheid en belastingfaciliteiten; de plichten
het maken van beheersplannen, zorgdragen voor
bosverjonging, oprichten van een houtverwerkende
industrie, opleiden van Indonesiërs ter vervanging
van buitenlandse werknemers en treffen van bepaalde arbeidsvoorzieningen. Deze bosbouwovereenkomst heeft geen vaste vorm, maar varieert naar gelang de onderhandelingspositie van de concessieaanvrager (Sumitro, 1975).
Ter ondersteuning van deze overeenkomsten zijn
er diverse verordeningen opgesteld die bepaalde aspekten van het bosbeheer verder regelen. In 1972
werd bijvoorbeeld een verordering betreffende de
wijze van bosverjonging van kracht. Door al deze verordeningen en de bosbouw-overeenkomsten bestaat
theoretisch de mogelijkheid tot een juist bosbeheer
voor duurzame produktie. Helaas blijkt in de praktijk
dat het gestelde in de verordeningen en overeenkomsten en de werkelijke bosbouw-praktijk elkaar
vaak niet dekken. Dit komt omdat de verordeningen
soms niet praktisch uitvoerbaar zijn, door het ontbreken van voldoende controlerend personeel, door het
ontbreken van een algemeen land- en bosinrichtingsplan en ook door corruptie (Manning, 1971; Sumitro, 1975).
De onmogelijkheid tot praktische uitvoering van
diverse verordeningen wordt vaak veroorzaakt door
het feit dat deze zonder voldoende kennis van de
plaatselijke omstandigheden zijn vastgesteld. Zo
heeft bijvoorbeeld recent onderzoek uitgewezen, dat

de regeling voor bosverjonging volgens het "Indonesische selectieve kapsysteem" dat werd opgesteld
aan de hand van gegevens uit omliggende landen,
niet toegepast kan worden, omdat het aantal toekomstbomen dat gehandhaafd dient te worden, vaak
al voor de exploitatie niet aanwezig is (Fakultas Kehutanan, 1976).
Wel passende verordeningen worden vaak niet
toegepast door het ontbreken van voldoende controlerend personeel bij de provinciale bosdiensten. Bijvoorbeeld in Oost Kalimantan was de bezetting van
de bosdienst in 1973 ongeveer 1 man per 400 ha
kapvlakte, terwijl men in het aangrenzende Sabah
(Maleisië) op 1 man per 40 ha rekent (Meyer, 1975).
Door deze onderbezetting beperkt de kapcontrole
zich vaak tot een administratieve controle van de gegevens in de verplichte beheers- en kapplannen van
de concessionarissen, aangevuld met incidentele
kontroles op de gekapte hoeveelheid hout aangevoerd op de houtverzamelplaatsen. Zodoende kan
op zijn best het gekapte volume hout worden nagegaan, maar niet het gekapte areaal, noch de zorgvuldigheid van exploitatie en de mate waarin bosverjongingsmaatregelen zijn getroffen. Een grondiger controle zou zeker gewenst zijn, want behalve overmatige exploitatieschade komen ook overschrijdingen
van het toegestane kapareaal en -volume voor (Robian, 1977). Dit wordt in de hand gewerkt doordat de
concessies slechts voor een 20-jarige periode worden verleend, terwijl voor de exploitatie met een 35jarige kapomloop wordt gerekend.
Verder weten de concessionarissen door het ontbreken van een algemeen land- en bosinrichtingsplan niet, wat de toekomstige status van hun concessiegebied is en of het mogelijk in landbouwgebied zal
worden omgezet. Hierdoor en door de korte concessieduur worden de concessionarissen niet gestimuleerd tot bosverjonging noch tot de bouw van houtverwerkende fabrieken, waarvoor hoge investeringen nodig zijn. Ook zijn de concessionarissen vaak
niet geneigd om fabrieken op te richten, omdat de
buitenlandse maatschappijen dikwijls een onderdeel

Tabel 6. Produktie en import van houtprodukten (1975).
Table 6. Product ion and import of wood products (7975,1.
produkt

aantal produktie
eenheden

input
capaciteit

produktie

import
(ton)

zaaghout/sawn wood
fineer & tripl ex/p/y wood
papierÄ pulp /paper & pulp

1011
11
5

7.526.000m 3
2.300.000 m 3
64.600 ton

1.708.000m 1
42.000 m 1
43.200 ton

771.470
20.700
274.550

product

production units
(number)

input
capacity

production

import
(tons)
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zijn van een bedrijf met bestaande houtverwerkende
fabrieken in het moederland die ze van grondstoffen
moet voorzien. De Indonesische maatschappijen zijn
daarentegen vaak niet kapitaalkrachtig genoeg. Allen kunnen bovendien profiteren van de bepaling dat
de fabrieken alleen gebouwd hoeven te worden als
dit economisch verantwoord is. Bijgevolg waren er in
1975 door de exploitanten nog slechts 75 zagerijen
en/of fabrieken opgericht, die vaak slechts een klein
gedeelte (10-20%) van de gekapte houtmassa verwerkten (Chandrasekharan, 1977).

vieroverstromingen, dat reeds In de koloniale tijd in
hevigheid toenam, akuut geworden (figuur 4). Een
voorbeeld van de toenemende erosie levert de Cllutung rivier: zijn sedimentslast kwam In 1911 overeen
met een gemiddelde erosie in het stroomgebied van
0.9 mm/jaar, in 1937 was dit 1.9 mm en in 1973: 5
mm (Soemarwoto, 1974). Op Java liggen de bosbouwproblemen dan ook op het gebied van een juist
beheer tot handhaving van de schermfunktie van het
bos met inachtneming van de noden van de steeds
groeiende plaatselijke bevolking.

Door al deze problemen kunnen alle vastgestelde
bepalingen niet werkelijk worden uitgevoerd. De indruk bestaat, dat de Indonesische regering meer nadruk legt op de uitvoering van de regelingen die direkt nut opleveren en minder op die welke pas een
nut op de lange termijn zullen opleveren. Zo worden
de bepalingen over de scholing van Indonesiërs ter
vervanging van buitenlanders sterk benadrukt met
als gevolg dat van 1969 tot 1973 het aantal geschoolde buitenlandse bosarbeiders in Oost Kalimantan
afnam van 34% tot 23% van het totale arbeidsbestand, hoewel het aantai werknemers van 2000 tot
12.800 toenam. Ook benadrukt de regering de regelingen betreffende het oprichten van houtverwerkende industrie en hierdoor zal dit aantal de komende
tijd zeker toenemen.

Deze problematiek wordt reeds geruime tijd erkend door de regering en in 1966 startten reeds herbebossingsprogramma's ter verbetering van de situatie. Deze programma's bestaan uit twee delen:
herbebossing in de ontboste delen van het staatsbosareaal en herbeplanting met bomen ("regreening") op privégronden. Het gaat hierbij om zeer
aanzienlijke oppervlaktes; in 1973 werd geschat dat
op Java 7% van het bosgebied (193.000 ha) herbebost moest worden en daarnaast 301.200 ha herbeplant. Het nationale bebossingsprogramma vindt dan
ook voor een niet onbelangrijk deel op Java plaats.
Natuurlijk moet bij deze herbebossing rekening
gehouden worden met het feit, dat de ontbossing in
de eerste plaats is ontstaan door de grote bevolkingsdruk. Daarom dienen de herbebossing en het
bosbeheer zo opgezet te worden, dat de bevolking er
zo veel mogelijk bij betrokken is en het hen alternatieve werkgelegenheid en inkomsten buiten de landbouw oplevert. Indien dit niet gebeurt maken de programma's niet veel kans op succes zoals bleek op
West Java, waar ondanks het feit dat er tussen 1962
en 1969 138 duizend ha werd ingeplant, het oppervlak ontbost gebied toenam van 206.000 tot 229.000
ha.

De regels voor een juiste bosexploitatie, bosverjonging en bosbescherming lijken wat minder nadruk te krijgen bij de regering, hoewel ook hier een
geleidelijke verbetering valt te bespeuren. Hopelijk
worden de vele problemen om te komen tot een juist
bosbeheer voor instandhouding van en duurzame
produktie uit deze laatste resten tropisch oerwoud
opgelost, voordat ook in West-lrian grootschalige
bosexploitatie begint. Door de aanwezigheid van
commercieel minder bekende houtsoorten in dit gebied is hier de exploitatie nog nauwelijks gestart,
maar er bestaan wel al plannen voor.
De Javaanse bosproblematiek
Heel anders dan op Kalimantan en Sumatra liggen
de bosbouwproblemen op Java. Reeds sinds het einde van de vorige eeuw heeft de bevolkingsgroei ertoe
geleid dat hier een geleidelijke achteruitgang van het
bosareaal plaatsvond door de omzetting ervan in
landbouwgebied. Dit proces bleef doorgaan tot in de
zestiger jaren. Daarnaast vond op de landbouwgronden steeds intensiever landbouw plaats met steeds
grotere beperking van de braakperloden. Ook breidde de landbouw zich de laatste decennia sterk uit in
gebieden met verlaten plantages. Door deze omstandigheden is de laatste tijd het proces van erosie en ri-

Sinds 1973 heeft vooral Perhutani interessante initiatieven ontwikkeld om bosbouw acceptabel te maken voor de plaatselijke bevolking door deze zoveel
mogelijk bij het beheer te betrekken. Van oudsher
bestond reeds het gebruik van landbouw-tussenbouw, waarbij gedurende de eerste jaren van aanplant de plaatselijke bevolking wordt toegestaan
landbouwgewassen tussen de bomen te planten (flg.
8). Door het verschaffen van krediet aan de boeren
voor het toepassen van kunstmest en geselecteerd
zaad ter verkrijging van hogere opbrengsten, probeert Perhutani dit systeem te Intensiveren. Andere
aktiviteiten In het kader van Perhutani's welvaartsbenadering ("prosperity approach") zijn o.a. het onderplanten van bos met hoogproducerende grassen
voor veevoer, of met Caltiandra calothyrsus voor
brandhout of soms met medicinale kruiden. Verder
worden allerlei arbeidsintensieve produktiesystemen
311

Figuur 7
80% van alle houtproduktie bestaat uit lokaal geproduceerd brandhout voor huishoudelijk en industrieel gebruik;
verreweg het grootste gedeelte hiervan wordt verkregen
uit erfbeplantingen en andere plaatselijke beplantingen.
Fuelwood constitutes 80% of all tndonesian wood production, the iarger part of whfch is obtained from homegardens and other locai piantings to be used localiy in
househoids and smail industries.

Figuur a
Op Java komen verschillende gecombineerde land-bosbouwsystemen voor, o.a. de landbouwtussenbouw waarbij
gedurende de eerste jaren na aanplant (hier Pinus
merkusii) een menging met voedselgewassen (hier aardappelen en aardnoten) plaatsvindt.
Several agro-forestry systems occur on Java, e.g. the
taungya-system: Pinus merkusii is here combined with
peanuts and potatoes.

ontwikkeld zoals de verbouw van moerbeien als basis voor zijdeteelt, van Meialeuca leucadendron voor
de produktle van kayu putih olie, van Pinus merkusii
voor harsproduktie en van Schleichera oleosa voor
schellakproduktie, terwijl ook de bijenteelt wordt gestimuleerd. Verder wordt door de bouw van kleine
dammen niet alleen het erosie- en overstromingsgevaar beteugeld, maar worden ook mogelijkheden
voor Irrigatie en visteelt geschapen (figuur 9). Tenslotte zorgt Perhutani voor de bouw van moderne nederzettingen voor de bosarbeiders met velerlei hygiënische en onderwijskundige voorzieningen.
Een andere mogelijkheid tot het intensiveren van
het bosbeheer en het scheppen van meer arbeidsmogelijkheden is het vervangen van de djatikultures
met hun jange omlopen door snelgroeiende boom-

soorten met veel kortere omlopen. Geleidelijk komt
de nadruk inderdaad minder eenzijdig op de djati te
vallen, terwijl een verdere vervanging van een deel
van het djatiareaal door sneller-groelende soorten
zeker mogelijk is.
In het algemeen lijkt de aanpak van Perhutani, gekombineerd met een intensieve kontrole op Illegale
boskap, redelijke resultaten op te leveren en er is
goede hoop dat binnen enkele Jaren al het ontboste
gebied in het staatsbos-areaal weer beplant Is. Veel
grotere problemen doen zich echter voor bij de herbeplanting van de privégronden. Niet ongebruikelijk
Is het om tot 90% hellende terreinen voor landbouw
in gebruik te zien zonder enige maatregel tot gronden waterconservering. Op zulke terreinen vindt de
ernstigste erosie plaats, soms wel 2 cm of meer per

312

jaar. Ideaal zou het natuurlijk zijn deze terreinen
voorzover ongeschikt voor de landbouw, onder te
brengen binnen het bosareaal. Dit is echter niet mogelijk door de zeer grote oppervlakten waar het om
gaat. Daarom dienen er voor deze gebieden bosbouwsystemen ontwikkeld te worden die acceptabel
zijn voor de kleine privé grondbezitter en een goede
schermfunctie waarborgen. De ontwikkeling van dergelijke systemen is samen met de regulering van de
bosexploitatie op Kalimantan en Sumatra een van de
grootste uitdagingen voor de Indonesische bosbouwers. Tot nog toe heeft men het voornamelijk gezocht in het aanplanten van bomen met veelvoudige
opbrengstmogelijkheden zoals brandhout, vruchten
en andere handelsprodukten, in een wijd plantverband met tussenplanting van eenjarige landbouwgewassen. Dit systeem is min of meer een kopie van
een bestaand landbouwsysteem op Java, nl. van de
erfbeplanting (pekarangan). Deze erfbeplantingen
beslaan ongeveer 20% van de oppervlakte van Java
en zijn wel omschreven als "een natuurlijk bos omgezet in een oogstbaar bos" (Missen, 1972); ze vormen
een geïntegreerd systeem van boom- en landbouwgewassen, waarbij de diverse vegetatie lag en elk een
opbrengst opleveren in de vorm van voedsel- en
handelsgewassen (fig. 10). In een gebied op Midden
Java werd gevonden dat een gemiddelde erfbeplanting naast velerlei soorten groenten en medicinale
kruiden, ongeveer 320 bomen/ha van minstens 25
soorten bevatte, waarvan 55% vruchtbomen en 45%
bomen die brand- en constructiehout of handelsprodukten opleverden (Wiersum, 1976).
Deze erfbeplantingen komen echter meestal voor
op vlakkere gronden en op steile hellingen lijkt dit
systeem niet zo effectief ter bestrijding van de erosie
vanwege het medegebruik van eenjarige gewassen,
waardoor de grond niet permanent bedekt blijft. Bovendien zijn de bodems waarop de herbeplanting
dient plaats te vinden vaak zeer verarmd door de
erosie en ongeschikt voor de meereisende vruchtbomen. Een ander systeem dat daarom wordt beproefd
is een geïntegreerd systeem van bosbouw/grasteelt/
veeteelt. Hierbij wordt herbebost met weinig eisende,
maar snelgroeiende houtsoorten uit geslachten als
Eucalyptus, Pinus en Albizzia en onderpiant met
snelgroeiende grassoorten die gebruikt kunnen worden voor stalvoeding van vee. Door de stalmest terug
te voeren naar het,bos, hoopt men ook op de armere
gronden toch een voldoende produktle te bereiken.
Hoewel dit systeem technisch beter geschikt lijkt
voor erosiebestrijdlng dan het vruchtbomen/landbouw systeem, is een nadeel ervan dat het van de
boeren veel nieuwe landbouwkennis en -praktijk
vraagt en daardoor voor hen minder acceptabel is.

Behalve deze technische problemen tot het vinden
van systemen voor schermbossen op privé-gronden
die aanvaardbaar zijn voor de plaatselijke bevolking,
zijn er ook organisatorische problemen. In de eerste
plaats zal er van regeringswege ingezien moeten
worden dat de investeringen In de herbeplanting hoger zullen moeten zijn dan die voor herbebossing
omdat vaak op slechtere gronden gewerkt moet worden, omdat de boeren geschoold moeten worden en
vanwege onderhoud gedurende de tijd dat nog geen
opbrengsten te verwachten zijn. Nu wordt per hectare herbeplanting nog ongeveer evenveel geld uitgegeven als per ha herbebossing, waardoor de resultaten van de herbeplanting vaak al tot mislukking zijn
gedoemd.

Figuur 9
Grond- en waterconserveringprojecten omvatten zowel
herbebossing (op de heuvels op de achtergrond) als aanleg van kleine dammen (A = dam, B = dampijler).
Soil and water management by reforestation
(background)
and small dams.
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Figuur 10
Gecombineerde land-bosbouw vindt ook plaats in
boerenbossen en erfbeplantingen met een veelvoud aan
voedsel- en handelsgewassen, hier o.a. In de bovenste
etage cocospalm (A), Albizzia
falcataria (B), in de middelste
etage koffie (C), banaan (D),
Leucaena leucocephala (E)
en in de onderste etage
ananas (F).
Another form of agro-forestry
farmer's forest and homegardens on Java combine
a multitude of food and
commercial crops (A =
coconut palm, B — Albizzia
falcataria, C = coffee, D =
banana, E = Leucaena
leucocephala, F =
pineapple).
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In de tweede plaats zal het wettelijk en bestuurlijk
kader waarbinnen de herbeplanting tot stand komt,
versterkt moeten worden. Thans bestaan er bijv. nog
geen regels voor verplichte zonering van landgebruik, terwijl de plaatselijke overheden die de herbeplanting dienen uit te voeren meestal niet de juiste
kennis daarvoor hebben. Regelmatig ziet men dat de
herbeplanting wel plaats vindt op terreinen die nog
wel geschikt zijn voor permanente landbouw, terwijl
herbeplanting achterwege blijft op de slechtere gron314

den die bij een goed landgebruik juist bebost zouden
moeten worden. Begrijpelijk is het dat in zulke gevallen de acceptatie van de herbeplantingsprogramma's door de plaatselijke bevolking minimaal Is en
het succes navenant. Door zijn programma's, die ook
nog terrassering omvatten, heeft de bosdienst er
echter in elk geval wel voor gezorgd, dat de regering
tot op het hoogste niveau Is doordrongen van het
grote belang van grond- en waterconserveringsprojecten op Java.

Onderwijs en onderzoek
Zoals reeds naar voren kwam, Is een belangrijk probleem waarvoor de Indonesische bosbouw zich geplaatst ziet een gebrek aan geschoold personeel en
aan de benodigde, plaatselijk relevante, bosbouwkennls. Zo waren er in 1977 in geheel Indonesië
slechts 1339 academisch gevormde bosbouwers,
2617 middelbare bosbouwkrachten en 5465 lagere
bosbouwtechnici (Chandrasekharan, 1977), De
meesten van hen zijn op Java werkzaam. De opleiding van nieuw personeel is duidelijk erg urgent. Op
universitair niveau gebeurt dit in de eerste plaats aan
de bosbouwfacultelten te Bogor en Yogyakarta,
daarnaast bestaan nieuwe bosbouwopleldingen aan
de plaatselijke universiteiten van West en Oost Kalimantan, Sulawesi, Ambon en West Irian. Evenals de
bosbouwacademie te Bandung leiden deze instituten
slechts op tot een baccalaureaats niveau. Middelbaar bosbouwonderwijs met een tweejarige cursus
vindt plaats op Java (2 plaatsen), Sumatra, O. Kalimantan en West Irian. Het lagere kader wordt meestal intern opgeleid door de diverse bosbouwdiensten
en -maatschappijen, terwijl er tevens 10 opleidingsinstituten bestaan die cursussen van 6 maanden tot
een jaar verzorgen. In het algemeen zijn deze trainingsmogelijkheden nog te beperkt om in de bestaande behoefte aan geschoolde bosbouwers te
voorzien. De universiteiten leveren bijv. ongeveer
100 bosbouwers per jaar af, hoewel er een behoefte
is aan 480 nieuwe universitaire bosbouwers per jaar.
Ook de behoefte aan bosbouwonderzoek is groter
dan de bestaande capaciteit, hoewel er de laatste jaren een duidelijke opleving valt waar te nemen. Het is
gecentraliseerd op een Bosbouwproefstation en een
Bosprodukten-proefstation te Bogor met daarnaast
een Cellulose-proefstatlon in Bandung. Ook aan de
universiteiten vindt enig onderzoek plaats. Van oudsher is het onderzoek voornamelijk gericht op de Javaanse bosbouwsituatle en het noodzakelijke onderzoek in de Dipterocarpaceeën-bossen buiten Java
komt slechts geleidelijk op gang. Zo wordt er bijvoorbeeld wel al enige tijd gepraat over de wenselijkheid
van de oprichting van een bosbouwproefstation te
Kalimantan, maar tot op heden lijkt dit nog niet te
worden verwezenlijkt.
Tot een speciale vorm van onderwijs en onderzoek
die typerend is voor deze tijd, kan nog gerekend worden de buitenlandse hulp die aan Indonesische bosbouwprojecten wordt gegeven. Deze komt behalve
uit Nederland ook uit andere landen zoals Canada
(nationale bosinventarisatie), Oostenrijk (economische studies houtindustrie), Japan (zijdeteelt, herbebossing), Nieuw Zeeland (studie van houtindustrie),

de Verenigde Staten (bosbouwonderwijs) en de Verenigde Naties (economisch onderzoek papierindustrie Kalimantan, stroomgebledsbeheer, natuurbeheer, boomveredellng).
Conclusie
Indonesië behoort tot de armere landen ter wereld
met een gemiddeld jaarlijks Inkomen per hoofd van
de bevolking van ongeveer ƒ 400. Het land vertoont
dan ook vele verschijnselen die typisch zijn voor zgn.
ontwikkelingslanden, ook in de bosbouw. Hier kunnen twee sectoren onderscheiden worden: een traditionele sector van de plaatselijke bevolking die technisch niet erg is ontwikkeld en die producten voor de
plaatselijke bevolking oplevert, en een moderne sector die voor een belangrijk deel is verbonden met
buitenlandse maatschappijen en die grondstoffen
produceert welke In het buitenland worden verwerkt.
Door de geringe ontwikkeling van het land heeft de
bosdienst nog onvoldoende middelen in de vorm van
personeel, kennis, organisatie en wettelijk kader om
problemen die zich in beide sectoren voordoen,
effectief aan te pakken. In de traditionele sector heeft
een grote bevolkingsdruk geleid tot achteruitgang
van het bosareaai gevolgd door milleuachterultgang,
terwijl in de moderne sector een te ongereguleerde
exploitatie gevaar oplevert voor een duurzame produktie.
Echter, er worden vele activiteiten ondernomen
om de ontwikkeling van het land en ook de bosbouw
te stimuleren, zowel in de moderne als de traditionele
sector. Voor deze ontwikkeling is echter kapitaal nodig en de regering heeft ondervonden dat grootschalige bosexploitatie een belangrijk aandeel kan leveren in het verkrijgen hiervan. Hierdoor doen zich
soms tegenstrijdigheden voor in het bosbouwbeleid
en staat de ene keer verkrijgen van zo groot mogelijke directe financiële opbrengsten voorop en de andere keer de noodzaak tot duurzame produktie en
handhaving van de meervoudige functies van het
bos. Deze tegenstrijdigheid doet zich vooral gelden
op Kalimantan en Sumatra, waar meer nadruk lijkt te
worden gelegd op handhaving van de huidige houtproduktie en -export, oprichting van houtverwerkende industrie en vervanging van buitenlandse werknemers door Indonesiërs, dan op het reguleren van de
houtexploitatie, stimulering van bosverjonging en
handhaving van schermbos en natuurreservaat. In
de Indonesische bosbouwwereld heeft men zeker
oog voor deze tekortkomingen en tracht men ze te
verbeteren. Een geleidelijke verbetering is dan ook
zichtbaar, maar er lijkt vooral op hoger politiek niveau vaak nog onvoldoende Inzicht te zijn om de toe315

stand drastisch te veranderen.
Geheel anders ligt de toestand op Java waar als
gevolg van onjuist landgebruik de milieudegradatie
zulke vormen heeft aangenomen, dat zowel bosbouwers als politici de noodzaak Inzien van een juist bosbeheer als onderdeel van een duurzaam milieubeheer. Op Java vinden dan ook interessante vernieuwingen plaats op deze gebieden.
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Hulpmiddel voor het scherpen van de zaagketting
De firma Intertool, importeur van Oleomac motorzagen, brengt een eenvoudig hulpmiddel voor het
scherpen van de zaagketting op het blad op de
markt. Met dit hulpmiddel kan het blad worden vastgeklemd, zodat de machine stevig staat bij het vijlen
van de ketting. Om het apparaatje te gebruiken zaagt
men een gleuf in een stam. Men steekt het apparaatje In deze gleuf en plaatst het blad In de klem.
Door nu de klem aan te draalen zet de onderkant in
de gleuf uit en wordt het blad vastgeklemd.
Nadere inlichtingen bij de firma Intertool Nederland BV, Herenstraat 19, Bussum. Tel. 02155-17027.
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