,

Referaten
RUBRIEK 4. Boschbescherming (waaronder natuurbescherming en jacht).
Bestaat el' verbund tusschen

aard~terren

en beamen? Van Eyndhoven

Fuogus. 5-6. 85-86. 1935.
Er zijn enkele aanwijzingen, dat sommige aardsterren bij voorkeur in

duin·boschjes voorkomen van kurkiep, meidoorn, enz. en wel Geaster ru~
feseens (fimbriatusl, Saccatus en coronatus Pers. (limbatus). Zoowel in loof·
als naaldhout: Geaster triplex. In naaldhout: G. pectinatus en quadri6ctus.
Schrijver voegt hieraan toe de voorliefde van Myzostoma cafiformis

voor iep (zoowel bij Haarlem als bij Bergen N,-H.) cn van Geaster striatus
(bryantiï) voor vlier.

F. B.

RUBRIEK 5. Boschexploitatie ('Yaaronder Technologie).
De giftige werking op de huid van het sap van renges en andere
houtsoorten. C. v. d. Kop pel. Tectona 6. 491-i93. 1935. Kort bericht.
Het bewerken van verscheidene Indische houtsoorten •. onder meer ren-gas (Gluta Rhengas L.) en rengas boeroeng (Malanorrhoea Wallichii
Hook. f.) veroorzaken bij sommige bewerkers ernstige huidontsteking ;
anderen schijnen daarvoor immuun te zijn. Schrijver acht een onderzoek
ter zake zeer gewenscht en' vraagt nadere in1ichtingen.

F. W. S.

RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde (waaronder beheer.
handel, recht, wetgeving en arbeid (.
Etendue actuelle des {orêts suisse. Badoux.

J.

F. Suisse: 7. 153-155,

1935.
.

Dit Jaar is de totale boschoppervlakte van Zwitserland grooter dan
1 millioen hectaren geworden ( 1.003560 ha) of 24.3% van het land.
Vroeger was het minder, b.v. in 1878 783.000 ha (19.20/0)' In 56 jaren
is er dus 220.500 ha bijgekomen of 3940 ha gemiddeld per jaar. Deze
rekensom is echter geflatteerd, omdat sedert 1902 de met hout bezette
alpenweiden onder de beboschte terreinen worden gerekend. Wat de ver..
deeling der bosschen over de cantons betreft, is Schaffhausen met 40.30/0
het dichtst. Genève met 8,90/0 het zwakst beboscht.

Bom (26.7%), Graubünder land (22.5%), Waadt (27.7%). Wallis
fI7.1%) en Ticino (26.80/0) hebben de grootste Uitgestrektheden en samen
bijna 600.000 ha.
.
de K.

KwaliteitsbelJordere,.:le maatregelen moeten in de bosschen ter hand'
worden genomen. Redactioneel. Skogen. 11. 242, 1935.
Het boschverplegingsbestuur in- de provincie Gävleborg schrijft in zijn
laatst uitgekomen bericht, dat een belangrijk boschverplegtngswerk dè kwaliteitsverbetering algemeen behoort te worden nagestreefd.
Het is "reeds algemeen bekend. dat de houtkwaHteit is achteruit gegaan, naarmate het natuurbosch is geworden tot .cultuurbosch, met veelal
kwastige stammen. Tot nog toe zIjn verschillen in prijs. bij de aflevering
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van stammen uit natuur... en cultuurbosschen niet zeeT groot geweest.
maar het is te voorzIen. dat het niet lang me~ zal duren of dit prijs..
verschil zal in het voordeel van de kwaliteitsstammen belangrijk word~n.
. Voor den houtuitvoer van Zweden is het van groot gewicht. dat de
roem omtrent de kwaliteit van het Zweedsche hout niet vermindert. want
de2:e speelt een steeds groater rol in de concurrentie tusschen de hout...
uitvoerende l a n d e n . .
.
Daar men kan zeggen, dat de bevordering van maatregelen voor kwaliteitsverbetering een algemeen belang is, is het bovengenoemde bestuur
van meening. dat een deel van de toelage door de regeering verstrekt
voor drooglegging en aanwinning van nieuwe boschgronden. ook bestemd
kan worden tot aansporing der boscheigenaren om maatregelen te nemen,
die tot kwaliteitsverbetering kunnen leiden.
B. S.

Anvenrielse af dansk T.ae. Ca r I M a x M 0 11 e r. Dansk Sk. T. S,

291-297. 1935.
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de verschuivingen, welke zich
bIJ het gebruik van hout uit het land zelf voordoen, héeft schrijver voor
1933 een' lijst samengesteld. waarin voor elk gebruik het aantal ma.
het aantal eenheden en de geldswaarde is aangegeven.
.
De hoeveelheid werkhout van loofhout bedroeg 237.300 m3 • terwijl
dat van naaldhout 430.000 m3 beliep. Voor brandhout komt daar respec..
tlevellJk nog 640.000 en 280.000 ma bij. Niet minder dan 20.000 m3 1.6 miljoen paar - Is tot klompen verwerkt; 83.000 m3 tot duigen voor
botervaatjes ; 21.000 m3 voor parketvloeren; _enz. Een vergelijking met
1934 leert, dat het gebruik voor duigen is afgenomen, terwijl het gebruik
voor dwarsliggers en grondbedekking is toegenomen.
L. G.

Einzelsfammwirfscha[f. Oberreglerungsrat 0 r t e 9 e 1. Z. f. F. u. Jw.

5. 225-239. 1935.
Zooals bekend is liet prof. Den 9 ) e r critiek hooren op de voordracht
door art e gel gehouden op de vergadering van de Deutsche Forst..
vereln te Bonn, waar hij sprak over .. Lelstungswirtschaft und Einzelstamm..
pfJege". Deze laatste verweert zich thans tegen de door Den 9 ] e r ver..
kondigde meening, dat de jaarringbreedten in het plenterbosch zoo uit..
eenloopen. wanneer men de jeugdperIode met den lateren leeftijd vergelijkt.
De beheerder heeft de ontwikkeling echter wel eenigszins in de hand
en schrijver wijst vooral op het voorqeel"van het ,plenterbosch - waar in
tegenstelling met den gelijkjarlgen opstand, de jeugdgroei langzaam. maar
op lateren leefUjd toenemend Is - dat hier zeowe! een groote massaals een groote waarde~aanwas plaats heeft.
Sprekend over llchthoutsoorten in het plenterbosch wijst hij er op. dat
in den gelijkjarigen opstand toch ook wel nadeelige schaduwwerking
plaats heeft. zij het dan ook in den vorm van zijschaduw. met als gevolg
aanwas..vermindering bij stij geoden leeftijd., In dit verband noemt hij
cijfers betreffende loopende dikhoutaanwas volgens S c h w a p p ach,
waaruit blijkt, dat hij groveden deze aanwas reeds op jeugdigen leeftijd
culmineert (35-50 jaar) en dat bijgevolg groote offers aan aanwas en'
rente moeten worden gebracht om den leeftijd te bereiken waarop het
hout handelswaarde heeft. En dit leidt tot de vraag of de lichtsoutsoorten
niet méér dan de schaduwhoutsoorten zijn aangewezen om in ongelijkjarigen opstand op te groeien. zoodat de hinderlijke zijschaduw vervalt.
De moeiUjkheden met natuurlijke verjonging onder groveden ver...
klaart hij aldus. De verjonging stelt dezelfde eischen aan de standplaats..
factoren als het lDoeclerbestand en moet het daarom afleggen. Heeft men
daarentegen met verschillende houtsoorten te doen, dan stellen deze ook
dat niet alleen bij den groveden' de natuurlijke verjonging verdWijnt, als
niet snel wordt nagelicht, maar dat dit evenzeer geldt voor beuk, fijnspar
en zilverden.
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Het niet slagen van verjongingen brengt hij verder terug op gebrek
aan vruchtwisseling, in hd bijzonder bi] den groveden. die soms ee:uwen~
lang eenzijdig werd in stand gehouden. Hij meent, dat na inbrenging van

loofhout en bodemverpleging (verwijdering Van Rohhumus. bewerking.
takbedekking ) in grovedennenopstanden zich de groveden wel weer zal
aanzaaien, mits tijdig wordt ge1icht. Hij wil daarmede betoogen. dat het
ook bij ..Einzelstammwirtschaft" niet noodig is, dat de groveden wordt
opgegeven.
Het is volgens hem ook heelcmaal nid Doodig, dat de groveden de
helft van het boschareaal in Duitschland bezet, daar ook andere hout":
soorten als eik en berk. in de deIUlen'opstanden gemengd. eveneens ge·

bruikshout met goede eigenschappen kunnen leveren.
'
Den g Ier heeh betoogd. dat de aanwas vat1(oude grovedennen (150 j.)
zoo gering is, dat de verpleging daarvan niet meer loonend wordt. Dat
géeft 0 r t e gel toe. maar zegt hij. de grovedennen waarvan Den g Ier
spreekt, zijn afkomstig uit gelijkjarige opstanden en bij dennen. gegroeid
in het plenterboscb, zal dat heel anders zijn. Zijn 'betoog is niet zeer over,..
tuigend, daar hij geen dennen van dezen leeftijd kan aanwijzen. die als
"Einzelstämme" in het plenter bosch zijn verpleegd. Zijn betoog omtrent
verjonging van groveden onder scherm is dan ook zuiver theoretisch, ter,..
wijl Den 9 Ier daarenfegen v:eel voorbeelden uit. de practijk aanhaalt ,om
de mislukking ervan aan te toonen.
V!, B.
De poténtieele produktie der bosschen in de Bu.itengewesten. J. W.
Go n 9 9 rij p. Teetona 314. 165-208. 1935.
Scbrijver begint met uiteen te zetten, dat onder potentieele produktie
de te verwachten opbrengst te verstaan is en wijst er op dat de werkelijke
toekomstige produktie daarvan kan afwijken.
Om een indruk te geven van de potentieele produktie der Buiten...
gewesten van Nederlandsch Indil! wordt verwezen naar bet werk "Forest
resources of the world" door Zon en Spa.rhawk (1923) en naar het gelijknamige werk door Lauri livesallo en' Matti Jalava (1931).
Voor Nederlandsch Indil! -heeft het e'crstgenoemde werk weinig waarde;
uit het tweede werk wordt cie staat met verschi1lende gegevens omtrent
boschoppervJakte en bevolking der verschillende gebieden der wereld aan..
gebaald en door schrijver daaraan de overeenkomstige gegevens voor de
,Buitengewesten van Nederlandsch Indië toegevoegd. Hier. mogen deze
laatste vergeleken worden met die voor Europa.

totale landoppervlakte in millioenen ha
bevolking in ~iIlioenen . . . . .
totaal boschoppervlakte in rnillioenen ha
bebosschingspercentage van totale landopper
vlakte
bosch per hoold der bevolking in ha .
naaldhoutbosch in millioenen ha .
loofh,outbosch in milltocnen rer ha

Europa

1 BuItengewesten

982.6
487.7
276.2

1779
192
121.5

28.1
0.6
182.93
9321

68.5
64
0.20
121.30

.·
I

De houtmassa voor de bosschen der Buitengewesten wordt door
End e r t op grond van vele proefbaanmetingen geschat op 12 milliard
ma, zijnde takvrJj rondhout van boornen dikker dan 'i0 cm diameter op
borstboogte. of bij aanwezigheid van 'worteUijsten vlak daarboven. Schrij~
ver vergelijkt deze opbrengsten met die, gegeven door I I v e :s a 11 0 en
J a I a v a voor Zweden. Finland, Vereenigde Staten van Noord Amerika.
Canada (herziene gegevens) en Japan.
Volgens opgave van Fis c her voor het boschbouwkongres te Rome
in 1927 was het bebosschingpercentage voor de Philippijnen 68.6% en
de totale boschoppervlakte 20.23 millioen ha met een houtmassa van rond
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m3 ,

2 milJiard
De wijze van kubecring van dit hout komt ongeveer over·
1
een met die voor de Buitengewesten.
De boschoppervlakte van Britsch Malakka is ruim 9 millioen ha; die
van Britsch Borneo kan zeer globaal geschat worden op 12 millioen ha.
Schrijver bespreekt verder de tropische boschgebiederi in Afrika en
Zuid,Amerika. Voor het eerste geeft Zon en Sparhawk een oppervlakte
van 155 millioen ha. maar er zijn geen betrouwbare massacijfers bekend.
Omtrent het nog grootere boschgebied van de HyIaca, het stroomgebied
van de Amazone en de Oriooco en de aangrenzende streken wordt door
I I v esa I 10 en Ja 1a v a een oppervlakte van 502 millioen ha opgc·
geven. De samenstelling van dit gebied wordt door hen evenwel veel
te gunstig beoordeeld en hiervoor wordt verwezen naar de studie van
P f e i f f erover de Surinanmsche bosschen. De houtmassa per ha voor
het Hylaea~gebicd meent schrijver niet hooger te mogen stellen dan de
helft van die der Buitengewesten.
Omtrent den bIjgroei wordt er op gewezen, dat het oerbosch van
eenige uitgestrektheid als geheel genomen in een evenwichtstoestand ver~
keert, zoodat de houtmassa daarin konstant blijft en de netto~bjjgroel nul
is. Dit feit heeft voor de potentieeJe produktie niet d~ minste beteekenis en
daarom zijn de cijfers omtrent den bIjgroei van vele boschgebieden der
aarde, die men in de literatuur aantreft, waardeloos. Het bijgroeicijfer, dat
van praktisch belang is, wordt verkregen als schatting van den potcn~
tieelen bijgroei, wanneer het bosch op boschbouwkundlg juiste wIjze in
exploitatie is gebracht. Dit sluit in, dat het verjongingsvraagstuk is op~
geJast en de fraaie uitkomsten met de natuurlijke verjonging der bosschen
op Bangka en Billiton verkregen, wijzen er op dat de ekonomische op~
lossing van dit vraagstuk voor de Buitengewesten als vaststaande kan
worden aangenomen. Als bijgroei, waarop voor de bosschen in de Buiten~
gewesten gerekend moet worden, is die bijgroei aan te nemen, welke na
de exploitatie der bosschep. te verwachten is. In verband met de onder...
zoekIngen van M a I m ros in het boschkamplex Soengei Rambat op
Bangka meent schrijver voor de bosschen der Buitengewesten een bijgroei
van 3 ma stamhout per jaar en ha te mogen aannemen. Waar I I v esa I~
la en J a I a v a voor de bosschen van Europa een bijgroei van 470.7
millioen ma en een kap van 474.4 millioen m3 per jaar vermelden. wor·
den deze voor de Buitengewesten op 360 millioen m3 en 10 millioen m~
per jaar gesteld.
.
De houtval In de Buitengewesten bestaat uit de houtmassa, waarover
het boschwezen' direkte kontrole heeft, uit hetgeen door de bevolking voor
eigen gebruik wordt geoogst en ten slotte uit de houtmassa, die jaarlijks
voor landbouw doeleinden wordt gekapt en verbrand. De exploitatie is
nog uiterst gering in verhouding tot den jaarlijkschen bIJgroei, maar wel
bestaat er ongerustheid omtrent de uitputting der bosschen, als gevolg
van de roekelooze ,boschvernieling door den ladangbouw (tijdelijke land ...
bouw). Waar voor mijnbedrijven als anderszins een duurzame houtvoor~~
zienIng uit bosschen van een bepaalde streek verzekerd moet worden.
is de regeling van den kap urgent.
Het panglonggebied van Riouwen BengkaIis is in zijn geheel genomen
het grootste houtbedrijf der Buitengewesten, dat geregeld produceert.
In het algemeen wordt daar per Ila een houtmassa van 30 tot 100 m3
rondhout verkregen, terwijl de exploitatie faktor voor de in aanmerking
komende boomen dikker dan 30 cm diameter 31 % tot 58% bedraagt. De
gemiddelde houtval per man en per maand bedraagt 12 ma ; per jaar geeft
dat een produktie van ongeveer 150 ma rondhout per werkkracht op de
panglong. Deze hoeveelheid wordt, grooter wanneer gebruik wordt ge~
maakt van railbaantransport. De Japansche houtaankapondernemingen "În
Borneo slagen er in. om met behulp van de Inlandsche bevolking op ge~
lijksoortige wijze te exploiteeren als op de Chineesche pang langs.
Daar zou de opbrengst ongeveer 150 ma per ha zijn. Voor het zachte
wildhout, dat de grootste houtmassa vormt, is het absoluut noodig, dat
een onderneming geregeld kan doorwerken, omdat bedoeld hout bij lan·
ger liggen in het bosch door boorders wordt aangetast. waardoor het
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Nederlandsch Indische hout een slechten naam heeft verkregen. Dit hout
werd n.1. vroeger door ongeregelden opkoop van de ,bevolking verkregen.
Er moet dus een vaste kern van houtkappers gevormd worden. die zijn
volledig bestaan vindt in het bedrijf. In hoever technische hulpmiddelen bij

de exploitatie toepassing kunnen vinden, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Ter beoordeeling van de ekonomisch potentieele produktie van de
bosschen in de Buitengewesten haalt schrijver gegevens ter vergelijking
aan, betrekking hebbende op Canada. Voor alle boschprodukten verbrui~
kende bedrijven waren in Canada voor de jaren 1926/1930.
vastgelegd kapitaal 1280 millloen dollars;
aantal werkkrachten 244000;

jaarlijks betaalde loonen en salarissen 249 millioen dollars;
jaarlijks door bedrijven vóortgebrad-it.e, w'aarden 582 millioen
dollars.
Hierbij vergeleken, valt het boschbedrijf in de Buitengewesten in het
niet. De moeilijkheid van de ontWikkeling van een goed houtzaagbedrijf
in de tropen schuilt in de omstandigheid. dat men daarbij slechts een klein
perc~ntage goed hout verkrijgt en de' rest moet afzetten aan zeer lage
eischen stellende markten. Hierin kan eerst geleidelijk verbetering komen
door de oprichting van behoorlijk geleide houtaankapondernemingen. Door
bultenlandsche ondernemers wordt reeds moeite gedaan, om de beschik~
" king te krijgen over cen gedeelte van d~" houtvoorraden onzer bosschen
ter' dekking van de wereldbehoefte. Zoo lang geen nationale ondernemingen in voldoend aantal zich daarvoor aanmelden, zullen aan vreemde
belanghebbenden concessies moeten worden""gegeven. Door de oprichting
van geregeld werkende bedrijven, dat zoowel door de ondernemers, als
door de bevolking en het werkvolk der boschgebieden eerst nog mot
worden gleerd. bestaat de mogelljkheid van een 6elangrijken houtexport
uit de Buitengewesten. Daardoor kan de ekonomisch potentieele produktie
aan hout opgevoerd worden en minstens gelijk~worden aan de tegenwoorF. W. S.
dige produktie der Philippijnen.

Het personeel bij den dienst van het boschwezen beneden den rang "oan
hQutvester. Dr. Ir. A. Th 0 ren a a r. Tectona 3/4, 209-247, 1935.
Met de aanvulling van middelbaar en lager technisch personeel doen zich
herhaaldelijk' moeilijkheden voor. Schrijver geeft .een kort overzicht om...
trent literatuur en geschiedenis van genoemd personeel; daarna geeft hij
een grafiek van het peJ;'soneel tusschen de jaren 1900-1935 en komt dan
tot het personeelsvraagstuk op het oogenblik. Achtereenvolgens "komen
ter sprake het djatibedrijf, de dienst der wildhoutbosschen op Java en
Madoera. de dienst der bosschen in de Buitengewesten. de boschinrichting
en het boschbouwproefstation. In het kort wordt het tegenwoordige Re~
geeringsstandpunt besproken. De krisisjaren maken het noodig. om een
gunstigere verhouding in het leven te roepen tusschen hooger en middel~
baar personeel. De vorming Van het middelbaar en lager technisch per~
sonee1 bij het boschwe:z;en zou voor %oover' het "de opleiding betreft voor
het middelbaar personeel te Buitenzorg en voor het lager personeel te
Malang moeten blijven. De mogelijkheid wordt 'geopend. dat personeel af~
komstig van de Cultuurschool te Malang later aan de Middelbare land...
bouwschool te Buitenzorg een na-opleiding krijgt.
"
De opleiding aan de Middelbare landbouwschool heeft geleerd. dat
er wel moeilijkheden' zijn te overwinnen en men is nu zoover, "dat de the...
oretische boschbouw~lessen reeds in het eerste jaar beginnen. Na 8
n'188nden gaan de leerlingen 3 Y2 maand praktisch werken in het bosch,
waarna ze gedurende 4 maanden aan de middelbare landbouwschool terug~
komen, om daarna weer in de praktijk te gaan. Ten slotte besluiten zij
hun theoretische opleiding met nog 4 maanden onderwijs aan de middelbare landbouwschool.
Ook het technische hulp~ en bewakingspersoneel wordt in beschOUWing
genomen.
F. W. S.
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RUBRIEK 8. Boschgeschiedenis (waaronder beschrijvingen
van bedrijven).
Iets over Jämtland en Västerbottens hoogv[akte~bosschen. L. A k c ro'
h iel m. Skogen. 11. 254..,...255. 1935.
Algemeen kan. worden aangenomen, dat het bosch armer wordt naarmate de hoogvlakten hooger liggen, maar er best~an uitzonderingen in
Jämtlancl en Västcrbotten.
In de hoogere regionen treft men hier een even vruchtbaren grond aan.
als in de beste gedeelten van Skäne. In de dalen groeien fijnsparren, waar..
van velen nog 30 cm op 18 m boven den grond hebben.
Op de open plekken groeit het gras bIjna manshoog. In d~t gras leeft
de bruine beer en; ook het hazelhoen. In de oude boornen kan men den
zeearend zien nestelen.
Om te bevorderen. dat deze streken ook in de toekomst het bosch
zullen behouden, heeft men bijzondere wetten uitgevaardigd, die de ran~
den der hoogvlakten tegen boschuitroeiing beschermen. Een gedeelte van
de opbrengst dezer bosschen is bestemd voor ondersteuning der Lappen,
die de hoogvlakten bewonen.
In Västerbotten heeft men daarentegen groote gemeentelijke bosschen
gesticht. onder controle van het domein bestuur . Deze bosschen worden
steeds meer uitgebreid en zullen In de toekomst tot verruiming van werk~
gelegenheid bijdragen.
B. S.

Het Lorkenbosch van Ra;vola. Skogen. 7. 149-151. 1935.
Dit merkwaardige bosch in Finland is geen natuurbosch, maar is ontstaan op afgebranden en daarna gespitten grond. De boschbouwer van
heden ziet met voldoening op naar de veertig meter hooge' kruinen der
boomen. die door men:;;chP.!lbemoeiing ontstonden.
Czaar Peter de Groote. die - 't was in den tijd van de houten schepen
- ijverde voor uitbreiding van de vloot en scheepswerven liet bosschen
aanleggen in Kroonstad aan de Finsche Golf, w~s tevens de grondvester
van een deel van genoemd bosch. bestaande uit Siberische lork. De Fin. .
sche regeering vergrootte dit bosch reeds ee.tiigszins in 1738. na den dood
van Czaar Peter. Oorspronkelljk had het slechts een oppervlakte van
4.80 ha en de boomen stonden er op 4.30 m in het verband. Het oudste
gedeelte is dus ongeveer 200 jaar. Het grootste gedeelte dateert echter
van 1770, ter grootte van 12 ha. Een latere uitbreidIng- geschiedde in
1812 en het geheele lorkenbosch heeft thans een oppervlakte van 18.40 ha.
Hoewel als cultuurbosch ontstaan, heeft men in dit bosch nimmer ver. .
pleging en, nimmer duruting toegepast en het maakt volkomen den indruk
van een natuurbosch ; alleen de boschbouwer ziet de rljenplanting. Het
dichtst begroeide gedeelte, waar ook ingevlogen fijnsparren voorkomen ..
heeft een houtmassa van 1928 m3 per ha. De lork is daar 40 m. hoog en
veel exemplaren hebben een diameter van 80 cm. In doorsnede heeft
het geheele bosch 327 stammen per ha met 748 m3 inhoud en 2.29 m3 per
boom. In Sept. 1924 heerschte er een orkaan, die 634 boomen velde,
'
welke een gemiddelden inhoud hadden van 2.5 m3 •
De omgeving van het bosch is bekend om den voortreffelijken groei van
Pinus en Picea. waarvan de 100~jarige opstanden; 500 tot 650 m3 hout
bevatten. Ook groeiden daar eik. iep, linde en hazelaar.
De ruimten. die in het oude bosch langzamerhand ontstaan. worden
beplant met esch als waardige plaatsvervanger. omdat deze houtsoort
bij vroegere aanvulling van de stonngaten, bewezen heeft daar thuis
te zijn. Ook beproeft men reuzenthuya en Western~hemlock (Tsuga)
uit N. Àmerica.
'
Het Raivola bosch '"'Wordt beschouwd als Noord~Europa's houtrijkste
opstand. In hoever dit juist is. is moeilijk te beoordeelen, maar ieder die
ontvankelijk is voor natuurindrukken, beschouwt dit bosch als een open. .
haring. Als een van de oudste cultuurbosschen van Noord~Europa moet
lret in stand gehouden worden.
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Dit lorkenbosch leverde reeds zaad naar BulgariJe, Japan en Noord..
Amerika. Merkwaardig is de wijze. waarop men in het bezit komt van
de zaadkegeJs. die slechts aan de hoogste toppen hangen. De bij ons
nok wel •s winters voorkomende kruisbekken pikken de zaden uit de
kegels. doch laten deze laatsten hij duizenden onafgewerkt vallen. Deze
kegels nu worden geraapt. Hoe minder zaad de andere boomen hebben.
hoe ijveriger de kruisbekken de lo.rken bezoeken en de kegels strooien.
Het zaad. waaruit het Raivola bosch ontstond. werd verzameld in de
provincie' Archangel aan de Witte Zee en de grondvester van het bosch
was Fockel, een Duitseher in Russischen dienst.
In de omgeving wordt weer nieuw bosch van Siberischen lork aangelegd.

B. S.

De ontwikkeling van den dienst der wildhoutbosschen op Java gedurende
de laatsfe vijf jaren. Dr. J. H. Be c kin g. 'Eectona. 5. 343--433, 1935.
Deze studie werd opgesteld als praeadvies voor het 24e kongres der
Vereeniging van hoogere ambtenaren bij het boschwezen in Nederlandsch
Indië. Het beheer der bosschen in Nederlandsch Indië is verdeeld in drie
onderdeelen. namelijk: de dienst der wildhoutbosschen op Java, het
djatiboschbedrijf op Java en de dienst der bosschen in de Buitengewesten.
Het areaal van den dienst der wiJdhoutbosschen had in 1928 een
grootte van 1.645.452 ha en in 1934 was de uitgestrektheid 1.798.395 ha,
gevende een v.ermeerdering van 152.943 ha (bijna 10 %). terwIjl ver..
wacht wordt. dat als de boschreserveering op Java geheel voltooid zal
zijn. het areaal ongeveer 2 millioen ha zal bedragen.
In 1931 werd de' bebosschingskommissie in, het leven geroepen, die tot
taak heeft de Regeering van advies te dienen over maatregelen. die
noodig worden. geacht. om tot een betere bebossching van Java te ge..
raken. Voorts werden: plaatseUjk.e reboisatie..kommissies ingesteld. om
de plannen te beoordeelen,> alvoren.s ze in handen gesteld worden van
eerstgenoemde kommissie. Voor de afwerking van 'de boschreserveering
op Java is een systematisch vrijlandsdomein.anderzoek onder handen
genomen, beoogende de bestemming vast te stellen van de gronden.
waarop door derden nog geen rechten worden uitgeoefend en nog niet
onder direkt beheer van het boschwezen' waren gesteld.
Het grondgebQ..Lik van Java is als :volgt:
bevolkingslandbouw en. visscherij .............. . 7.763.200 ha ...... 58.7 %
ondememingslandbouw ............................. . 1.063.700 "
8.0 %
Gouvernements bosschen .......................... . 2.895.100 " ...... 22.0 %
Overige gronden (steden. wegen. enz.) .: ... , 1,495,400 " ...... 11.3%
Totaal' Java en Madoera ........................ 13.217.400 ha.
De bevolking van Java en Madoera bedroeg 19540.000 zielen in 1880
en groeide aan tot 40.891.000 zielen In 1930. Wat betreft het Inlandsch
grondbezit waren er 7.858.000 grondbezitters in 1933 met een gemiddeld
bezit van 0.93 ha. Uit deze gegevens blijkt voldoende het groote belang
van de verzorging der bosschen, zoowel ten aanzien van de dekking
der houtbehoefte. als de regelmatige voeding ·der waterloopen ten be-hoeve van den landbouw.
In de jaren 1929/1933 werd 24.609.000 gulden besteed voor den aanleg
van bevloeiingSwerken. terwIjl In die Jaren 14.315.000 gulden noodig waren
voor onderhoud der bestaande .bevloeiingswerken. Op het einde van 1933
was 987.595 ha technisch bevloeibaar areaal <aanwezig. In genoemde jaren
werden 24.759 ha bevolkingsgrond ten behoeve der boschreserveering
afgekocht voor een gemiddeld bedrag van f 32.- per ha. Deze afkoop
van gronden zal verder noodig zijn, om een goeden bebosschingstoestand
op Java te verkrijgen, waardoor het nuttig effekt der bevloeiingswerken
. verzekerd wordt.
De boschinsta~dhouding wordt verkregen, door boschaanl~g. boschver..
pleging en boschbeschenning. Einde 1934 was de oppervlakte van de
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boschkulturen 102.000 ha:; 'de kulttiuraanlegkosten bedroegen in genoemd
jaar gemiddeld f 16,37 per ha.
De begroeiingstoestand der in stand te houden wildhoutbosschen was
in datzelfde jaar:
onbeboscht terrein ................................... . 169.527 ha ..... . 9,7%
onvoldoende beboscht ............................. . 210.273 ..
13,8.%
voldoende beboscht _natuurbosch ................. . 1.256.354 ..
72.1 %
77.163 ..
verjongingen
4.4%
totaal in stand te houden ........................... 1.743317 ha
(Het overige gebied was djatibosch) .
De kultuurtechniek in verband met de schermboschfunktie verbetert
. geleidelijk. doordat men' de juiste boomsoorten leert kennen, die zich
onderling goed verdragen eri -elk -ee~ bijzondere funktie te vervuJlen
hebben: bovenscherm. hoofdhoutsoort, vulhout, onderétage en tusschen~
planting. Door den inspekteur G rut ter i n k is een lijst van 102 boom ..
sooJ;"ten samengesteld. die bij den aanleg van wildhoutkulturen zijn ge...
bruikt. waarin .een schat van gegevens is verzameld over groeiplaats,
voorkomen. lengtegroei, kroon, vruchtdracht. voortplanting. beworteling,
kultuur en gebruikswaarde der houtsoorten. Deze gegevens kunnen' in
de toekomst verder aangevuld worden.
De bergbosschen krijgen geleidelijk meer een produktie-funktie te ver~
vullen en dit blijkt uit de oogsttoelaatbaarheid der in stand te houden
wildhoutbosschen. In 1934 was 760.000 ha (44 %) absoluut schermboseh,
823,000 ha (470/0) waren schennbosschen met een beperkten oogst en
160.000 ha (9 %) waren produktiebosschen. Bij den aanleg van kulturen
zal met de toekomstige produktie rekening gehouden moeten worden.
Naast houtsoorten die in- duurzaamheid en sterkte uitblinken kunnen vaak
lichte. zachte, gemakkelijk "te bewerken houtsoorten van groot belang
zijn. Zoo heeft op goeden grond een kultuur van 15 jaar oud een dik~
houtvolume van 100 m3 bij djati. van 115 m3 bij rasamala en van
300 m3 bij damar. De rentabiliteit van een aanzienlijke massa leverende
zachte boomsoorten kan even groot zijn als van een kleinere massa
leverende eerste klasse boomsoorten. VICel ervaring zal nog noodig zijn,
om dit vraagstuk behoorlijk tot oplOSsing te brengen. Behalve timmerhout
zijn ook brandhout en houtskool belangrijke produkten voor de gemeen
schap en hiermede dient terdege rekening te worden gehouden.
de
vloedbosschen iS" brandhout het hoofdprodukt, omdat de daar groeiende
boomsoorten minder geschikt zijn voor timmerhout.
Voorts zijn belang de 1001bast leverende boomsoorten. In 1933 werden
van Java en Madoera 6263 ton huiden uitgevoerd en 692 ton leder
ingevoerd. benevens 69 ton looimiddelen. De gemiddelde produktie per
jaar en ha van .Acacia decurrens var. mo1lis bedraagt 2025 kg __ droge .
bast met 30 % looistofgehalte of 607 kg looistof. Deze boomsoort heeft
"
boven 1000 m zeehoogte een zeer gunstige ontwikkeling.
Van belang is ook .de kultuur van hars en terpentijn leverende boom~
soorten en op Java zijn twee Pinus·soorten ingevoerd, namelijk P. insu·
laris uit de Philippijnen"en P. Merkusii uit Atjeh en vooral de laatste
bCllooft Zoeer veel voor de toekomst.
Een overzicht van het kultuurplan van den dienst der wildhoutbosschen
voor 1935 moge hier volgen.
De voornaamste- boschverplegingsmaatregel is de" dunning. In de periode
1929 tim 1933 werd een oppervlakte van 24.261 ha gedund, hetgeen er
op wijst, dat er een belangr:ljke achterstand in de dunning moet zijn. Het
is uitgesloten. dat de beheerders de duoningen aanwijzen; dit moet geheel
worden overgelaten aan het lagere personeel.
Tot de boschbescherming behoort de polItioneeJe bewaking; in 1933
was de formatie van het boschpolitie personeel 450 man sterk en in
dat jaar werden 24.624 personen; geverbaliseerd. Van de overtredingen
neemt de houtdiefstal verreweg de voornaamste plaats in en zulks wijst
er wel op, dat de hoiltvoorziening der Inlandsche bevolking alle zorg
vereiscl;t..
.
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Omschrijving der
aan te leggen kulturen.

p

Vloedboschkulturen.
Rhizophorae ..................... , .•.........

. AVicem'la ·:· ..

0
0

····1· .. ··········"[··..... ····

Laagland !kulturen. i
, .
djati ----: Tectona :granrlis ... : .......... .
sonokling - Dalbergia latifolia ..... .

Totaal
kultuur ...
strekt· vlakte
held ha
ha
Uitgc~

Hoogte
zone m

37
40

77
.

mangir;- Ganophyllum falcatum .. .
bajoer - Pterospermum javanicum .. .

salamoeli - Corclla subcordata •.....
sandelhout - Santalum album ., ...... .
djabon - Anthocephalus Cadamba... .
bendo - Artocarpus elastica ......... .
balsa - Orchroma Lagopus ........ .
kcsambl. - Schleichera oleosa ..... ~ .. .
tembesoe - Fragraea fragrans ..... .
kultuurproeven ............. : ...... .

0000-00000000-

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

1749
95
75
17
10
15
28
18
5
10
40
15

2077
Middélgebergte kulture"_
damar - Agathls alba ................ "
rasamala - AIUngia excelsa ........ .
manglid - Michelia velutina ........ .
Albizzla falcata .............................. .
Styrax b~nzoïn ............................. .

500-1000
600-1000
500-1000
300-1000
500-1000

370
230
71
618
25

1314
Hooggebergte kulturen.
Acacia decurrens var. mollis ........... .
Pinus Merkussii .......................... .
Absolute schermbosch kulturen
GeheeIe kultuurvlakte .......... ..

1000-2000
600-2000

.1

1578
368

1916

353

353
5767

Vervolgens behoort de brandbescherming tot de maatregelen ter in
stand houding van het bosch. Het brandgevaar hangt zeer nauw samen
met, de vochtigheid van het klimaat, waaro~ in West. .Java slechts plaatse ..
lijk maatregelen' ter voo.rkoming van brand noodig zijn, terwijl in Oost..
Java zulks op de meeste plaatsen vereischt wordt. Deze maatregelen
zijn als volgt samen te vatten:
1. het tot stand brengen van een goede ontsluiting der brandgevaarlijke
terreinen;
2. het aanleggen van isoleerstrooken en het aanplanten van brand..
singels, die het brandgevaarlijke komplex in blokken verdeelen;
3. het organiseeren van een brandweer gedurende den brandgevaarlljken
tiJd.
Het jaar 1933 was een zeer gunstig Jaar ten aanzien van de boscq...
branden en deze kwamen toen op een uitgestrekheid van 4059 ha (2 0/00
van het boschareaal) voor; de kosten waren f 28.261.
;
De dienst der wildhout bosschen heeft tot taak. om eenerzijds de
schermboschbelangen te behartigen, maar' anderzijds cUenen de produktie...
belangen niet uit het oog te worden verloren. Beide ziJn van groot be~
lang en de plaatselijke omstandigheden zullen doen beslissen, welk ge...
deelte der algemeene bemoeienis meer op den voorgrond komt. Zulks is
zoo veel te eenvoudiger waar belde belangen geen scherpe tegenstelling
vormen en de vereischte maatregelen voor beide onderdee1en van belang
Jtunnen zijn. Zoo kan hier een der konklusies van de beboschingskommlssie .
<
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Avermeld worden. namelijk, dat onvoldo~~de maatreg-elen inzake de hout..
voorziening in sommige streken tot zeer schadelijke dervastaties van
schermbosschen hebben geleid. Voor de jaren 1929 t/m 1934 was de
gezameHjke produktenoogst bij den dienst' der wildhoutbosschen als volgt.

A
Oogst nièt
in eigen
B
t beheer
Oogst in
(bosch per.. eigen
ceelen.
beheer
verkoop
op stam)

, Öinschrij~iDg
d.. proclukte,n

I
..

,

cljatitimqterhout ....•....•.. m3
djatibrandhout ............... sm
ander timmerhout .... ~ .... m3
ander brandhout ............ sm
houtskoo1 ............... .......... q
basten •••••••.•••••••• ; .••••••••• q
bamboes .........•..... 1000 lal

C
Aankap I>.+B+C
op
Totale
last en
oogst
vergunning

I

I

10.868
6.220
85.712
.48.811
1.290

1

104.799
458.678
46.504
714.537
86.590
6.215
20.373

4.739
17
7.556
14.337
392
27

I
1
1

I.

I
1

120A06
464.915
139.772
777.685
88.272
6.215
20.400

De k9mmissie van bIjstand en advies in zake het boschwezen heeft
in haar advies omtrent de houtvervr.eemdingspoHtiek den aankap in eigen
beheer ,als richtlijn aangenomen.
De uitkomsten van den oogst kunnen als volgt in beeld worden
.. _~ ~
gebracht.
jaar.
massa omzet.
prijsverloop.
1929 •...........••....•.• 100 ..................... 100_
1930 ..••...........•..... 72 ..........•.......... 94
-·1931 .......••••.......... 62 ..................... 86
- 1932 ..................... 53 ............ ......... 69
1933 ..................... 63 ..................... 64
__ 1934...................... 88 ..................... 63
•
ZQO lang de prijzen hoog werden gehouden. daalde de omzet. om weer
te stijgen. zooclra de prijzen aan de deflatie waren aangepast. Het proces
der aanpassing aan den gewijzigden! toestand is nog geenszins afgesloten
en verschillende maatregelen moeten nog ~enigen tijd doorwerken. voor..
dat zij voldoende uitkomsten op zullen leveren. De exploitatieWijze onder..
ging in de jaren 1929/1934 geleidelljk een verandering. doordat men In
de eerste plaats een veel gunstiger verhouding tusschen timmerhout en
brandhout nastreefde en zich in de tweede plaats voor het djatihout de
verhouding tusschen den bekappingsvorm sterk ten gunste van het on..
bekapte hout ontwikkelde. Bij het wildhout uIt zwaar bergterrein is men
vaak vérplicht, om, de stammen ter plaatse in bestekmaten te verzagen.
De verhouding tusschen genummerd (groot) ongenummerd (klein) tim.
merhout heeft zich eveneens sterk gewijzigd ten gunste van het laatste.
zulks als gevolg van de intensievere timmerhout opwerking.
Omtrent de wijze van verkoop kan men onderscheiden: openbare ver..
koop. onderhandsche verkoop, verstrekking aan openbare diensten en
Inlandsche gemeenten en ten slotte O\.lergave aan de verkoopingsorgani.
satie van het djatibedrijf. V'OOr den dienst der wildhoutbosschen was
in de hier besproken jaren de onderhandsche verkoop verreweg het
belangrijkst. Hiervoor is een zeer begrijpelijke reden. Vóör het begin
vim de wereldkrisis was de vraag náar djati timmerhout grooter dan het
aanhad en daarom bood men dit hout in het openbaar te koop. om
daarvoor zoodoencle den hoogsten prijs te verkrijgen. Sindsdien is echter
de vraag sterk ver.mlnderd en het i,S zaak geworden. om de grootst
-mogelijke hoeveelheid van de hand te doen, Om de stroefheid en· andere

'511"' ••

111'

",,,,,,,,,',,,,''.,,

,

",

r,

'"

I

11

",I'!! I f!

,

lp

I "lJ"I!!l'vrp

375
nadeelen van, den openbaren verkoop te ontgaan, nam_men zijn toevlucht
tot den onderhandschen verkoop aan handelaren.~
Ten behoeve van de natuur.. en wildbescherming zijn in vroegere jaren
vele - enkele ,:z;cer uitgestrekte - natuurmonumenten binnen het areaal
van den dienst der wildhou!:posschen aangewezen. Het grootste heeft
een uitgestrektheid van ruim 20.000 ha en alle hier bedoelde natuur..
monumenten tezamen een oppervlakte van ongeveer 60.000 ha. Het be..
heer hiervan is opgedragen aan de dienst van het boschwezen. De
intrensieke waarde voor de gemeenschap van de zeer uitgestrekte natuur...
monumenten kan in bepaalde gevallen ,ernstig worden betwijfeld en er
zal terzake meer op kwaliteit en minder op kwantiteit gelet kunnen
worden. In 1934 werd het eerste -wildreaservaat ingesteld; hier moet
nog veel gebeuren, om het aan ziJn doel te doen beantwoorden. De
wildreservaten voor grof wild moeten van groote uitgestrektheid zijn,
waarbij in vele gevallen wildbescherming en het nemen van verschillende
boschbouwkundige maatregelen z-eer goed samen kunnen gaan. Door het
vaak zeer kostbare wild is bij de wildreservaten de uitvoering der be ..
waking uiterst moeilijk. Omtrent de wildverpleging in de in stapd te
houden bosschen ~oet de jachtordonnantie de noodige steun ver]eenen.
Dit vraagstuk is nog niet geheel naar wensch opgelost.
. De ekonomische beteekenis der bosschen voor de omwonende gemeen ..
schap is in vroeger jaren wel aangevoeld. maar nooit behoorlijk vast ..
gelegd in een werkschema. Sedert 1931 wordt bij belangrijke bosch ..
reserveering,s.. en herbebosschingsplannen de raad van de plaatselijke
reboisatie~kommissles en in hoogste instantie van de bebosschingskommissie
ingeroepen. Hiermede kwam, de wenschelijkheid van werkschema's voor:,
de onderscheiden wildhoutboschgebieden sterk naar voren. In 1929 waren
de hiervoor noodigE:: werkzaamheden toevertrouwd aan de boschinrich~
ting en in 1933 kwam een bedrijfsplan klaar voor Middelll--Preanger en
in 1934 voor Noord..Bandoeng. Deze voldoen niet aan de verwaclttingen
en er zal eerst een algemeen overzicht over al deze gebieden moeten
worden opgesteld in den.: vorm van werkschema's voor ieder bosch~
distrikt. welke binnen enkele Jaren gereed zullen moeten zijn, Aan' de
hand van dit algemeene overzicht kan de dienstleiding bepalen voor welke
belangrijke onderdeelen een bedrijfsplan door de boschinrichting moet
worden opgesteld, waarin de richtlijnen van een goed' beheer nader uit~
gewerkt worden.
•
,
De bedoeling van het werkschema is eèn beknopt en overzichtelijk
beeld van de ekonomische beteekenis en de gesteldheid der boschreserves
te ontwerpen en op grond daarvan i~ overleg met de plaatselijke reboisatie..
kommissies en de bebosschingskommissie de door het b,Oschbeheer te nemen
maatregelen in groote lijnen aan te geven. De:;;;e maatregelen zijn In
een,ige plannen vast te leggen. namelijk:
1. het algemeen boschbeschenn~ngsplan, omvattende de noodig geachte
formatie aan boschpolitie personeel, de maatregelen voor de brandbe~
scherming en zoo noodig die tegen andere schadellJke invloeden;
2. het algemeen herbebos~chingsplan voor de onproduktieve bosschen
en die met een WÎSselvaUige geringe produktie;
3. het algemeen boschreserveeringspJan. aangevende de wenschelijk
geachte boschreserve..uitbreidingen;
4. het inrichtingsplan voor de boschkomplexen. die voor inrichting
in aanmerking komen.
Na goedkeuring van het alge,meen gedeelte van het werkschema.
kunnen de plamien voor de eerstvolgende tien jaren nader worden uit..
gewerkt.
De personeelsformatie van den dienst der wildhoutbosschen was einde
1934 als volgt:
5 dlenstleiding en inspektie (hoofd vld di~nst. inspekteur, houtvester) ;
21 beheerspersoneel (boschbehcerder, toegevoegd houtvester) :
104 ressortpersoneel (boscharchitekt Ie en 2e kl., boscharchitekt, opziener,
boschopzichter. hoofdniantri, maandgelder) ;
442 boschpolitie personeel (mantri politie, boschwachter) ;
J
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57 ~pnamepersoneet (hoofdopnemer, mantri-opnemer te kl., mantrl·
opnemer. mantri~tcekenaar te kl., mantri.teekenaar); .
154 administratief personeel (hoofdkommies, kommies, boekhouder, klerk,
hoofdschrIjver, schrijver Ie kl., schrijver. kantooroppasser) j
614 lager technisch personeel (stapelplaatsbeheerder te kl .• stapelplaats . .
beheerder. mandoer, boschwaker, motorist).
.
Gedurende het jaar 1934 waren dc" inkomsten van den dIenst der wild . .
houtbosschen f 907.-:100 en de uitgaven (1.423.200.-.
•
Aannemende dat de gemIddelde prijs index . .djfers der hoofdproducten
djati timmerhout. djati brandhout. wildhout timmerhout en wildhout
brandhout den maatstaf voor de deflatie aangeven. dan weerspiegelt het
onderstaande een overzicht van de aanpassing van de inkomsten' en
uitgaven.
Omschrijving van den index

Jaar
1929 11934

deflatie

100

gemiddelde hOlltopbrengst per ma bij aankap in eigen
beheer totaal exploitatie~inkomsten ....................... .

100

kllituuraanleg: oppervlakte ................................ .
idem
kosten per ha ............................. .
houtoogst : hoeveelheid ....................................... .
idem
kosten per m3 •••••.•..•••••••••..•••••••••••••
onderhoudskosten
.....~ .......•...............................
algemeene beheerskosten ....•.•.............................
totaal exploitatie 'uitgaven ............................. ;..... .

100
100
100
100
100
100
100

100

I

I

55

63
6i
130
52

BB

60

45
7B
6B

Een algeheele aanpassing aan de deflatie heeft dus nog niet plaats
gehad en het streven zal daarop gericht moeten blijven. Maar daarnaast
zal naar verbetering der geldelijke uitkomsten van den dienst moeten
gezocht worden. SchrIjver acht het geenszins onbereikbaar, dat de dienst
der wildholltbosschen, zonder zijn sociale taak te verwaarloozen. uit~
eindelijk tot eed sluitend buçlget :tal kunnen komen.
F. W. S .
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