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2. tot leden:
a. Jhr. W. H. de Beaufort. 'tStort te Maarn;
b. den Directeur van het Staatsboschbeheer te Utrecht;
c. den Directeur van de Nederlandsche Heidemaalschappij Ie Arnhem.
·s-Gravenhage. 1 November 1937.
Voor den Minister.
De Secretaris-Generaal.
A. A. VAN RHIJN.

Bij brief van den Minister van Economische Zaken dd.
17 Februari 1938. Directie van den Landbouw No. 589,
Afd. 6 werd belast met het Secretariaat van hooger be c
doelde commissie de houtvester bij het Staatsboschbeheer
Dr. A. A. C. Sp r a n 9 ers.

UIT DE DAGBLADEN.·
Alg. Handelsbi .. 21 Maart 1938.

BOSCHAANPLANT IN BORNEO.
Een

Ja[)anen~kolonisatie.

Ten aanzien van de plannen betreffende de arbeidskolonisatie van
Javaansche immigranten in. de Z. en O. afdeeling van Borneo verneemt
het .!Nieuws":
Men overweegt thans 1n de streek langs de Mahakkam. tusschen Sa·
marinda en Tenggarong (vrij dicht bij de ~ust. i~ het Jandsfhap, K~itei
in Oost~Bomeo) een gebied van 19.000 ha 'te beplanten met een boom. '
die zeer snel groeit en zacht hout levert. geschikt o.m. voor fineer·
fabricage voor triplex en. voor paplerbereicling. Het werkvolk wil men
als kolonist uit Java laten komen. De kolonisten krijgen dan het· beste
deel van de gronden: na drie jaar in eigendom, maar ze moeten eerst
volgens de veldbouwmethode, die ook op Java wordt toegepast, een stuk
met de boornen .beplanten ~n gedurende drie jaar:- onderhouden. Als contraprestatie krijgen ze het recht, tusschen den jongen boschaanplant padi
te planten. De woningen met erven zullen ongeveer elk een! bouw beslaan.
niet genoeg voor een gezin, om ervan te bestaan.· Doch door te arbeide~
in de ·bosschen zal men het ontbrekende kunnen aanvullen. Op deze wijze
wil men een nu vrijwel waardeloos gebied weer productief maken en
tegelijk in tien jaar voor 500 gezinnen een kolonisatiemogelijkheid scheppen. Men rekent, bij goede exploitatie, na 30 jaar uit dit gebied evenveel
hout te kunnen oogsten als nu ult de hede Zuider- en Ooster-afdeellng
wordt uitgevoerd.

