Mededelingen van het Boswezen,
de Houtteelt en de Jacht
OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
Seizoen 1957-1958
Er is nog nooit sedert 1921, het begin van de oogstverwachtingsberichten voor boom·

zaden. zo'n slecht zaaajaar geweest. De slechte oogst geldt voor alle boomsoorten.
Bij een schaal: 9 buitengewoon, 8 zeer goed. 7 goed, 6 vrij goed. 5 middelmatig. 4
beneden midelmatig. 3 slecht. 2 zeeT slecht en 1 misoogst, wordt bij geen enkele soort
gemiddeld het cijfer 5 bereikt, zelfs niet voor els. berk en Amerikaanse eik.
Van de 100 berichten over groveden zijn er maar 10. die boven de beoordeling 6
komen, de enige plaatsen waar men mogelijk iets zou kunnen oogsten. Deze 10 be·
richten zijn dus ook nog de allerbeste van alle houtsoorten samen. Een enkele maal
komen nog dergelijke cijfers voor bij berk, els of Amerikaanse eiken. Zeer plaatselijk
kan mogelijk wat kegels worden gewonnen van Oostenrijkse~ of Corsicaanse den, maar
veelal zal het de moeite niet lonen (beoordeling max. 6 of 5). De verwachting van
de oogst in 1958/1959 van de 3 dennensoorten is al even slecht.
We hebben hiermede wederom een jaar zonder eikels en dat, terwijl verleden jaar
al bericht moest worden, dat de slechte oogst inderdaad als een tegenslag moest worden
beschouwd na de nog slechter eikeljaren, die achter de rug lagen. De laatste matige
oogst is van najaar 1953.
De berichten uit het buitenland over het gehele Noordelijke halfrond zijn in het
algemeen ook één klaagzang. Er staan derhalve grote moeilijkheden voor de deur.
Utrecht, 20 september 1957.
, Staatsbosbeheer

HOUTINDUSTRIE IN INDONESm
De Forestry Devision van F.A.O. te Rome maakt bekend, dat volgens mededeling
van Dr J. A. von Monroy, U.N.T.A.A./F.A.O,~deskundige, die onlangs in Rome was.
in Indonesië goede vorderingen ziJn bereikt blj de ontwikkeling van de houtindustrie.
Er zouden thans twee nieuwe pulp- en papierfabrieken worden gebouwd. die een
productie hebben van een kwart van de behoefte van het land en men heeft plannen
tot de bouw van nog 4 fabrieken, ~ie de gehele eigen consumptie zouden kunnen dekken. Een nieuwe installatie voor de vervaardiging van triplex zou met de reeds bestaande fabriek in 900/0 van de behoefte aan theekistenhout kunnen voorzien. Veel
looistof is nodig voor het looien van huiden en visnetten. Voor de oprichting van twee
looistoffabrieken zijn thans plannen opgesteld. 85% van het verbruik van lucifers wordt
ingevoerd. Men hoopt thans met behulp van particulier kapitaal ook op dit gebied
Indonesië selfsupporting te maken. Verder zijn cr plannen voor de oprichting van tWee
fabrieken voor de vervaardig ing van muurplaten.
In Indonesië kookt men nog steeds op hout en houtskool; slechts 100/0 van de brand~
stof is afkomstig van olieproducten. Door reclame voor pratische kookinstallaties zal
men trachten het verbruik van olie voor kookdoeleinden te verminderen. Men kan die
olie beter uitvoeren.
Herbebossching. Het reboisatieplan omvat een jaarlijkse beplanting van 45.000 ha
gedurende een lO-jarige periode. Men heeft thans reeds 50.000 ha beplant met snel~
groeiende houtsoorten.
De heer von Monroy vond in Indonesië het bedje wel gespreid. In de archieven zal
hij heel wat plannen tot ontwikkeling van het bosbeheer en de houtindustrie hebben
kunnen vinden. Wij verwijzen o.a. naar de bespreking van de verhandeling van collega
R. Sewandono. opgenomen in het septembernummer van dit tijdschrift.
v. Z.

