Boekbespreking
Der Wald in Zahlen von A—Z. dr F. Bauer en Günther Zimmerman. Bundesverband
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Schr.r. 26, 1963 (320 blz.), vele illustraties.
Wie zich even indenkt, dat in Duitsland het bos onder de natuurterreinen een veel
belangrijker plaats inneemt dan bij ons, hoeft zich er niet over te verbazen, dat daar
naast andere natuurbeschermingsorganisaties sinds 1947 een Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bestaat, met landelijke, regionale en plaatselijke afdelingen, die naast volwassenenen vele jeugdleden telt. Naast de overige activiteitsuitingen van deze organisatie,
zoals Waldwacht, Waldheime, Schulpflanzkämpe, Waldlehrpfade is er nu een in zakformaat uitgevoerd vademecum uitgegeven, dat een keurcollectie van waardevolle
gegevens bevat, waarvan zowel leek als vakman een nuttig gebruik kunnen maken.
Naast vele statistische gegevens, die vaker in originele illustraties dan als droge cijferreeksen zijn weergegeven, zijn tal van biologische en andere bijzonderheden op overzichtelijke wijze bijeengebracht. Tot welk resultaat dit heeft geleid, kan wellicht het
beste worden gedemonstreerd met de trefwoorden van een willekeurige letter, in dit
geval de L. Op 15 achtereenvolgende bladzijden vindt men dan: lariks (tekst, afbeelding,
kaartje verbreiding), (boslandschappen in West-Duits! and (met overzichtskaart), landschapsreservaten, verlies aan land door bebouwing enz. („Landschwund", in West-Duitsland 70 ha per dag!), loofhoutsoorten, instructieve bospaden („Lehrpfade", vergelijk
onze natuurpaden), instructiewerkplaatsen voor bosarbeiders („Lehrwerkstätten"), lichttoestand in 't bos en lichtbehoefte boomsoorten, linde, luchtverontreiniging, Luxemburg
(bos5tatistiek).
Der Wald in Zahlen von A—Z is een boekje dat ongetwijfeld in een behoefte voorziet en daarin ook zal blijven voorzien, indien de uitgever — overeenkomstig de bedoeling — van tijd tot tijd een nieuwe druk zal laten volgen.
J. van Soest.
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Op dinsdagmiddag 13 april houdt Ir A. Stoffels in hotel „Monopole"
te Amersfoort voor de Studiekring een lezing over „Het bosbouwbeleid
in de E.E.G.".

