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Boekaankondiging

van de stand van de verworven kennis, en zijn dus
lang niet allemaal te beschouwen als afgerond. Daarentegen zijn ze bij uitstek geschikt om buitenstaanders
op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken, Tezamen geven ze een beeld van de merkwaardige, vaak heel ongewone situaties die zich bij de bebossing van voormalige zee- en meerbodems voordoen.
Niet eerder zijn bossen aangelegd in een milieu dat
zo afweek van het vertrouwde werkterrein en in een
omgeving die, ook onder de invloed van het werk zelf,
zo snel veranderde. Niet eerder ook heeft men zich zo
bewust bezig gehouden met de functies die deze bossen in de samenleving zouden moeten (of kunnen) vervullen.
Het zou te ver voeren om op te sommen welke onderwerpen behandeld worden. Ze worden gegroepeerd onder de hoofden: "Algemene Aspecten",
"Teelt", "Groeiplaats", "Ziekten en Plagen", Natuurwetenschappelijke Aspecten", "Landschap", "Recreatie", "Mechanisatie" en "Financiële Planning". Zeer
waardevol is ook de uitvoerige bibliografie die aan het
eind is opgenomen.
Een enkele kritische opmerking kan hier en daar gemaakt worden bij een paar slordigheden, waarschijnlijk
ingeslopen ten gevolge van het feit dat sommige auteurs is gevraagd te rapporteren over lopend onderzoek. Een deel van het materiaal schijnt niet tijdig in
passende vorm beschikbaar te zijn geweest. Daardoor
kan het voorkomen dat venvezen wordt naar niet opgenomen illustraties of naar moeilijk te interpreteren tabellen.
Als geheel echter is dit een pubtikatie die de lezer
goed informeert over wat men in vijftig jaar werk aan
bebossing en beplanting in het kader van het grootste
project dat Nederland tot nu toe heeft aangepakt, heeft
ervaren en hoe men denkt dit alles voort te zetten en
verder te ontwikkelen.
Dit Flevobericht kan besteld worden door overmaking van ƒ 25,25 (incl. verzendkosten) op giro 869847
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad.
J. J.Westra

Flevobericht nr. 216: 50 jaar Bosbouw en Bosbouwkundig Onderzoek in de IJsselmeerpolders
In het begin van de jaren dertig van deze eeuw geraakten de ontwikkelingen rond de uitvoering van het plan
"tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee" in een stroomversnelling. Bijna tien jaar tevoren was men begonnen met de dijkaanleg en in 1930
was het zover dat de Wieringermeer droog viel terwijl
twee jaar later de Afsluitdijk gesloten werd. De Zuiderzee werd een zoetwaterbekken en de ontginnings- en
inrichtingswerken van de eerste grote polder moesten
aangevat worden. Tot die werkzaamheden behoorde
ook het aanbrengen van boombeplantingen en de aanleg van bossen. Al in 1931 werden de eerste proefnemingen op dit gebied aangezet. Vijftig jaar later kon
men terugzien op een hele ontwikkeling vanaf de eerste voorzichtige stappen tot bosaanleg op drooggevallen zeebodem tot de grootschalige aanplant van bossen waarvan grote betekenis voor de Nederlandse samenleving verwacht wordt. Gold in het begin als motief
voor bebossing vooral het (enigszins) produktief maken van voor de landbouw onbruikbare (en voor de
bosbouw ook niet zo erg geschikte) gronden, thans
speelt naast de mogelijkheid van zelfs hoge houtproduktie, het scheppen van recreatieruimte, landschap
en natuurgebied in de doelstellingen mee.
Ter gelegenheid van de afsluiting van de eerste halve eeuw werd op 8 en 9 oktober 1981 een symposium
gehouden waarover in dit tijdschrift destijds al bericht
is. Tijdens dit symposium werd toegezegd dat de volledige teksten van de inleidingen in de reeks "Flevoberichten" gepubliceerd zouden worden. Dat is nu geschied, maar meer dan dat.
Het Flevobericht dat nu is verschenen, bevat niet alleen de inleidingen en de discussie van het Symposium, maar daarnaast vele bijdragen over de talrijke
onderzoekingen en ervaringen die in de loop der jaren
aan bossen en beplantingen zijn verricht en opgedaan.
Vele van deze bijdragen geven momentopnamen
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