Boekbespreking
Dr. D. Burger Hzn. Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland.
Uitgeverij G. W. v. d. Wiel en Co. te Arnhem, 398 blz., 12 tabellen en 57 figuren.
Er zijn van die boeken, die men graag binnen zijn bereik heeft en telkens weer ter
hand neemt. Zo'n boek is „Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland" van de hand van dr D. Burger Hzn. — in de bosbouwwereld geen onbekende —
met medewerking van tal van andere deskundigen.
Het is een onmisbaar boek voor allen die betrokken zijn bij de beleidsvoering op
het gebied van het grondgebruik in ons land. Hierbij doen zich in onze gecompliceerde
maatschappij zoveel ingewikkelde en moeilijk op te lossen problemen voor, dat het
gevaar groot is, dat men aan datgene, wat buiten de eigen sector valt, bij de bepaling
van zijn standpunt onvoldoende recht laat wedervaren.
Het bestuur van het Itbon heeft dit gevaar onderkend. Door de opdracht tot het
schrijven van dit boek, „waarin de talrijke gezichtspunten en belangen elkaar zouden
ontmoeten" heeft het Itbon een bijdrage willen leveren tot een „doelmatig gebruik
van onze grond en tot het behoud van Nederland als een land waarin het goed is
te leven en te werken". Mijns inziens is dit doel volledig bereikt.
In de Grondslagen (afd. I) bespreekt de schrijver de algemene, psychologische en
economisch-technische factoren, die bij de indeling en het gebruik van de grond een
rol spelen.
De dan volgende omvangrijke afd. II (blz. 53—279) is ingedeeld in de volgende
12 hoofdstukken: 1. natuur en natuurbescherming; 2. bosbouw; 3. landbouw; 4. tuinbouw; 5. visserij; 6. stads- en dorpsbouw; 7. industrie; 8. landsverdediging; 9. Jucht,
licht en lawaai; 10. water; 11. recreatie in de open lucht; 12, verkeer en 13. landschap.
In afd. III worden enkele economische, sociologische en bestuurlijke aspecten besproken, terwijl dan afd. IV de synthese behandelt, waarbij ter sprake komen de verhouding tussen natuurbescherming en andere sectoren, tussen stad en platteland, de
verhouding van de landsverdediging tot het volk en tot de andere sectoren, tussen
land en water, de investeringsmogelijkheden en tenslotte de samenwerking bij opstelling
van plannen.
Dit boeiend geschreven en goed gedocumenteerde boek (onder vrijwel ieder hoofdstuk is de geraadpleegde literatuur vermeld) bevat een schat van gegevens. Vooral in
de hoofdstukken waarin de grondslagen en de synthese aan de orde komen, geeft de
schrijver blijk van een vaak verrassende, originele en wijsgerige kijk op de dingen.
Het bock is echter meer dan een bron van kennis. Het is tegelijk een appèl om
te komen tot betere samenwerking.
Ook de bosbouwer bevindt zich al sedert jaren midden in de problemen die indeling
en gebruik van de grond oproepen. D e boswet, die o.a. als doel heeft de instandhouding
van ons bosareaal, is er een exponent van. Ruil- en herverkavelingen, saneringsplannen
van de onrendabele bedrijven op marginale gronden, de grote inpolderingen, het deltaplan, het zijn alle zaken waarbij de bosbouw als medegebruiker van de grond ten
nauwste is betrokken en die samenwerking met tal van vertegenwoordigers uit andere
sectoren nodig maken.
Vandaar dat wij dit waardevolle boek — dat door subsidies van de ministeries van
Landbouw en Visserij en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tegen zeer lage
prijs verkrijgbaar is — in het bijzonder aan alle bosbouwers ter lezing aanbevelen.
J. de Hoogh.
N.B. D e prijs is f 6 voor de eerste oplage. Eventuele volgende oplagen zullen veel
duurder zijn. Bestellingen bij de uitgever of in de boekhandel. Red.

