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over staat dat een interessante bJik wordt gegeven op de lijnen waarlangs de onder·
zoekingen in de Sowjet-Unie zich bewegen. Bovendien plaatsen de grote uitgestrektheid
van dit land en de dientengevolge grote verschillen in bosvegetatie allerlei verschijnselen
in een wijder perspectief. Tenslotte bevat het boek in zjjn cijfermateriaal cen aanzienlijke massa gegevens over de kringloop van de stof in het algemeen, en die van de
voedingsstoffen in het bijzonder, in bostypen die onder zeer uiteenlopende omstandigheden groeien en grote verschillen in samenstelling vertonen.
J. J. Westra.

Hollands Groene Zone (uitgave Kon Ned. Toeristenbond A.N.W.B., 's-Gravenhage.)
Nadat de A.N.W.B. in 1960 een voorlopig denkbeeld had gelanceerd met betrekking
tot een "Parklandschap binnen de Randstad Holland", heeft de toeristenorganisatie
dit denkbeeld nader doen uitwerken door een drietal deskundigen op het gebied van
landschapsarchitectuur: Prof. dr J. T. P. Bijhouwer, hoogleraar te Wageningen, ir.
J. Vallen, tuin- en landschapsarchitect en ir. J. W. Zaaijer, hoofdingenieur bij het Staatsbosbeheer. Het resultaat van hun arbeid is in de brochure "Hollands Groene Zone"
neergelegd.
Het doel van het rapport bestaat in het scheppen van nieuwe recreatiemogelijkheden
voor de grote mensenmassa in de vele steden van de randstad Holland, hetgeen de
opstellers van het rapport wiIlen bereiken door een betere ontsluiting van de bestaande
landschappelijk waardevolle terreinen, het aanleggen van nieuwe concentratiepunten
voor massarecreatie, bijvoorbeeld een nieuw stadsbos nabij Rotterdam, het tot ontwikkeling brengen van bestaande meren en waterpartijen tot ontspanningscentra met
bosschages, lig- en speelweiden, strandbaden, kinderspeelgelegenheden enz., en het
aanleggen van een tweetal speciaal voor het toerisme bestemde wegen van resp. Ouderkerk aan de Amstel naar de omgeving van Reeuwijk en van Krimpen aan de IJsel
door de Krimperwaard naar Schoonhoven. Deze wegen zouden zo weinig mogelijk
rechte stukken moeten hebben. Verder dienen zij te worden voorzien van afzonderlijke
rijbanen voor de verschillende soorten verkeer en van flinke groenstroken bestaande
uit bomen en struiken.
In de brochure wordt er de nadruk op gelegd dat slechts een voorlopige schets
wordt gegeven en dat dit geen gedetailleerd ontwerp is. Niettemin wordt node gemist
enige oriëntering omtrent de kosten van het plan, gesplitst naar de verschillende onderdelen alsmede de hiervoor benodigde grond, die aan een andere bestemming Ip.oet
wor~en onttrokken.
1. W. Bax.

De Boswet. Editie Schuurman en Jordens nr 85; Uitgave: N.V. Uitg. Mij. W . .,E. J.
Tjeenk WilIink, Zwolle.
Onlangs is het nieuwe deeltje in de Schuurmans & Jordens editie verschenen, waarin
de tekst van de nieuwe Boswet, voorzien van het gebruikelijke commentaar, is opgenomen. Het boekje is geschreven door mr A. A. M. van Agt, referendaris bij het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
In de inleiding wordt, na een kort overzicht over de boswetgeving in ons land, een
vrij uitvoerig verslag gegeven van de parlem'entaire behandeling. Hierbij ging het over
de bevoegdheid van andere openbare lichamen tot het treffen van voorzieningen op
hetzelfde terrein als de, Boswet en over de schadevergoeding bij oplegging van een
kapverbod.
Het boekje zal zeker van nut zijn voor hen die met de Boswet te maken hebben.
Het is echter jammer, dat in het deeltje niet tevens de Natuurschoonwet is opgenomen,
in tegenstelling tot de vroegere uitgave van deeltjes 85 van de Schuurmans & J ardens
editie, waarin de Natuurschoonwet achter de oude Boswet was afgedrukt.
J. W. Bax .
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