Boekbespreking

Freshwater, Z. Salverda, P. Seibert and P. C. Lindenbergh, Raad van Europa 1968 (ook in de Franse taal).
Dit driedelige goed geïllustreerde verslag kwam als
tweede publikatie in de Nature and Environment Series * tot stand door initiatief van het European Committee for the Conservation of Nature and Natural
Resources, een adviescommissie van de Raad van
Europa. De Raad -in 1949 ingesteld - omvat nu
18 landen, praktisch alle Westeuropese naties. Spanje
en Portugal zijn geen lid. Op de zittingen in Straatsburg worden alle gezamenlijke problemen, mei uitzondering van die op defensie-gebied, besproken en
behandeld.
Ir. Z. Salverda van het Rivon, die al eerder voor de
Raad schreef over "Water Conservation", 1966, behandelt "Ecological consequences of the management of catchment areas and influence of forests on
river basins" in kort bestek, speciaal met het oog
op de leek, die met deze materie te maken heeft en
vooral voor hem, die uit hoofde van zijn functie in de
maatschappij invloed ten goede kan uitoefenen op
het zuiver maken en houden van het zoete water.
Ten aanzien van ons vak is het nodig dat men op de
hoogte is van de waarde van het bos in het geheel
van ons levensmilieu, in dit geval in het bijzonder dus

ten opzichte van het water, waar langzamerhand van
alles aan gaat mankeren. Ook hier is internationale
samenwerking noodzaak om te proberen goed te maken wat de mens in de loop der tijden aan de vegetatie heeft verknoeid en om de gevolgen van erosie
en vervuiling tegen te gaan.
Het tweede artikel van P. Seibert uit München
"Importance of natural vegetation for the protection
of the banks of streams, rivers and canals" geeft een
interessante theorie weer over oeverbeveiliging in
verschillende zones wat de soort vegetatie betreft.
Het valt daarbij op hoeveel er met houtgewas wordt
gewerkt, terwijl bij ons vaak alle beplanting uit den
boze wordt geacht en wordt verboden.
Tot slot weer een Nederlander P. C. Lindenbergh
over "Effective use and conservation of groundwater", een groot probleem in ons land met verzilting
en verspilling van het grondwater, alsmede waterverontreiniging door menselijke invloeden.
F. W. Burger
* Het eerste deeltje was "Aspects of Forest Management"
en is evenals het tweede verkrijgbaar bij Martinus Nijhoff in
Den Haag (ƒ8,— voor "Freshwater").
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