Boekbespreking
Levensgemeenschappen. Pudoc, Wageningen, 1979.
392 pp.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer; serie Natuurbeheer
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Zoals in het leven van de rooms-katholiek de eerste
communie een religieuze mijlpaal is, zo is de verschijning van het eerste serieuze handboek een der eerste
mijlpalen in de ontwikkeling van een jonge methodiek
of wetenschap. We laten in het midden, hoe het vak
Natuurbeheer als jonge telg van de toegepaste ecologie moet worden aangeduid.
Allereerst is daarom in deze recensie een hartelijke
gelukwens op zijn plaats bjj deze stap op weg naar de
volwassenheid, zeker van de zijde van de praktische
natuurbeheerders, wier handelen tot dusver voor een
groot deel was gebaseerd op uitgewisselde en eigen
ervaringen en losse mededelingen van het RIN. Zij
hebben nu een duidelijk, deels wetenschappelijk fundament om verder het vak op te bouwen en het grove
skelet op te vullen en te verfijnen.
Wat de bosbouwer als verzorger van een deel van
het natuurbeheer in de eerste plaats zal opvallen in
dit boek, is de grote verscheidenheid van ecosystemen, waarmee de integrale natuurbeheerders te maken heeft. Het boek onderscheidt wateren (waaronder beken, kleine rivieren, dulnmeren, laagveenplassen en meren, oude kreken, oude rivierlopen, sloten,
vennen, wadden en estuaria, alsmede wielen), veengebieden (w.o. laagveenmoerassen en hoogvenen),
duin- en heidegebieden (w.o. duinen, droge heide,
natte heide en stuifzand), houtige begroeiingen (w.o.
bossen, grienden, hagen, houtwallen, houtsingels,
bomenrijen, jeneverbesvegetaties en struwelen) en
overige milieus (w.o. graslanden, ruigtkruiden- en
zoomvegetaties, akkers, bermen en taluds, eendenkooien, gebouwen, ondergrondse kalksteengroeven,
stinsemilieus, wegen en paden).
Alleen al de inhoudsopgave zal de bescheidenheid
der pure bosbouwers bevorderen en hun respect verhogen voor de collega's uit het volledige natuurbeheer, die van zo veel oecosystemen verstand (zouden
moeten) hebben.
Het is de bedoeling dat dit werk, dat deel uitmaakt
van een serie "Natuurbeheer in Nederland" zal bestaan uit drie delen, waarvan het eerste nu voor ons
ligt. De volgende zullen het beheer van dieren en de
theoretische grondslagen van het natuurbeheer behandelen, terwijl ook publikaties in voorbereiding zijn
over natuurtechnisch bosbeheer, begrazing, heidebeheer, beheer van heggen en houtwallen, beheer
van beken en natuurbouw. Maar waarom is dan dit

eerste deel "Levensgemeenschappen" genoemd, als
de inhoud voor het overgrote deel gewijd is aan de
vegetatie? De plantkunde overheerst vanouds de
praktijk van het natuurbeheer en het is natuurlijk juist,
dat in veel gevallen de fauna zich wel voegt naar de
vegetatie, maar het begrip "levensgemeenschap"
omvat toch alles wat leeft en groeit in zijn onderlinge
samenhang en ook nog met klimaat en grond. Daarmee is de titel van dit deel toch wel misleidend en
wordt wederom het integraal natuurbeheer te kort gedaan en het sectorbeheer bevorderd. Wij merken dit
dan ook duidelijk in bijvoorbeeld de hoofdstukken
over graslanden en over akkers. Men kan vele graslanden nauwelijks serieus behandelen als levensgemeenschappen als men in dit verband de weidevogels, toch een zeer essentieel onderdeel van de levensgemeenschap vochtig grasland, met tweemaal
weinige regels afdoet zonder een relatie te leggen
tussen hun eisen, de vegetaties waar zij bij horen en
de In dit oecosysteem voorkomende lagere prooidieren. Ongetwijfeld komen weidevogels uitvoerig ter
sprake in het aan de dierenwereld gewijde deel, maar
de behandeling hier in het kader van een levensgemeenschap is te mager en uit zijn verband gehaald.
Het gedeelte over de levensgemeenschap "akker"
maakt het nog bonter. Hier wordt zelfs niet gerept
over dieren met uitzondering van de hamster. Maar
het verband tussen patrijzen en akkeronkruidzaden is
toch algemeen bekend, de ortolaan broedt (broedde?) toch graag in roggevelden en de snijmais schijnt
bij dassen en wilde zwijnen hoog genoteerd te zijn. Er
wordt alleen een recept gegeven voor de aanleg van
een kunstmatige onkruidakker, die gedefinieerd
wordt als een akker die ten doel heeft een specifieke
onkruidflora in stand te houden en dus geen akker is,
maar een stuk hortus botanicus, dat de kitschgrens
overschrijdt. Beter ware geweest een overzicht gegeven van de (totale) levensgemeenschap van een echte akker anno 1900 of 1920 met zijn bemesting en andere cultuurmaatregelen. Er was dan meteen gelegenheid nog aandacht te geven aan lagere planten
als het moederkoren, die van oudsher toch echt in de
rogge-akker thuishoren.
Een ander principieel punt is de hier en daar wel
zeer sterke opsplitsing van landschapsecologische
eenheden in hun onderling nauwelijks te scheiden
componenten. Zo ontbreekt als eenheid de uiterwaard. Wie hierover iets wil lezen, moet zoeken bij
oude rivierlopen, sloten, wielen, graslanden (ook voor
rivierduinen), grienden en struwelen, terwijl de rivier
zelve met haar kribben en strandjes geheel ontbreekt. Deze componenten zijn toch - zeker niet via
hun fauna - onderling onafscheidelijk verbonden,
evenals bijvoorbeeld een houtwallengebied waar
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houtopstanden en tussenliggende cultuurgronden
niet los van elkaar zijn te denken. Maar afgezien van
deze principiële punten is het bewonderenswaardig
hoeveel feitenmateriaal en dat voor een groot deel
nooit of nooit zo geordend gepubliceerd, het boek bevat. De ene auteur behandelt natuurlijk zijn stof wat
overzichtelijker en helderder dan de andere. Zo verdient T. Reijnders een pluim voor zijn stuk over heide
en stuifzand.
Er zijn weinig boeken waar zowel wetenschap als
praktijk zo veel In kunnen naslaan.
In dit tijdschrift verdient natuurlijk het hoofdstuk
Bossen nadere vermelding. Het is goed geschreven
door S. M. ten Houten de Lange, maar wel heel erg
beknopt en te zeer beperkt tot enkele grote lijnen. Hij
rekent op (te) vriendelijke wijze af met de mythe van
de meervoudige doelstelling van een en hetzelfde
bosperceel en gaat naar verhouding zeer uitvoerig In
op extensieve begrazlng van bossen, maar we had-

den graag veel meer gelezen over het beheer resp.
herstel van natuurlijke bossen en half-natuurlijke vervangingsgezelschappen, de betekenis van dode bomen en dood hout in deze levensgemeenschappen
en de verhoudingen tussen plant en dier. Hopelijk
verschijnt spoedig het aangekondigde boek over het
natuur-technische bosbeheer en zal dat meer zijn
toegespitst op de beheerspraktljk. Het is toch te gek
dat onze vrijwel enige climaxvegetaties met toebehoren nog steeds zo weinig worden beheerst door de
geest van het natuurbeheer.
Samenvattend: Levensgemeenschappen geeft
blijk van een grote kennis van de catechismus, het totale geloofdsbeeld Is (nog) niet volmaakt en consequent doordacht, maar wij kunnen de verdere ontwikkeling met goed vertrouwen tegemoet zien. Proficiat,
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ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en
wetgeving, zoals deze zijn uitgewerkt in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, geven aanleiding tot een
toenemende behoefte aan ergonomische kennis.
Deze cursus is bedoeld voor die afgestudeerden
van de LH of het HBO, die in hun werk te maken hebben (of zullen krijgen) met het ontwerpen, controleren
en beoordelen van mens-taaksystemen. Ook zij die
zich bezighouden met het opleiden van functionarissen die te maken hebben met het ontwerpen, vormgeven, construeren, het onderzoek en de voorlichting
op dit gebied, zijn welkom. Verder kan gedacht worden aan arbeids- en veiligheidskundlgen, leraren en
anderen, die in hun werk met ergonomische aspecten
worden geconfronteerd.
Deze cursus Is gekenmerkt door breedte en algemeenheid, In mindere mate door diepgang. Behalve
aan theorie zal veel aandacht besteed worden aan
toepassingen, demonstraties en zelfwerkzaamheid
(praktlka en werkstukken). De toepassingen zullen
zoveel mogelijk komen uit de agrarische en dienstverlenende (incl. huishoudkundige) sectoren. Voor de
een zal deze cursus voldoende afgeronde informatie
verschaffen, voor de ander is ze slechts een tussenstation voor meer specifieke vervolgcursussen in de
ergonomie. Het is de bedoeling dat de deelnemers
thuis opdrachten uitwerken, welke werkstukken tijdens de cursus zullen worden besproken.
Andere voorkennis dan de genoemde vooropleiding Is niet vereist. Aan de cursus kunnen ca. 25 personen deelnemen. De kosten bedragen ƒ425,- per
deelnemer. De inschrijving siuit op 12 september
1980.

PAO-cursus "introductie in de ergonomie", te houden op 10 en 11 november, 3 en 4 december 1980 en
16 januari 1981 In Wageningen.
De ergonomie heeft tot doel te bevorderen dat produkten, gereedschappen, werkomgeving en werkmethoden zo worden ontworpen, dat welzijn, veiligheid
en doelmatigheid bij de taakuitoefening worden bevorderd. De ergonomie bestudeert In feite de (werkende) mens in relatie tot zijn werk met als doel het
optimaliseren van een mens-taaksysteem.
Bij het ergonomisch ontwerpen en beoordelen van
systemen gaat het er om zowel de taak als het "machine-deel" en de fysische en sociale werkomgeving
af te stemmen op de anatomische, fysiologische en
psychologische mogelijkheden en beperkingen van
de mens, zodat hij in staat is veilig en doelmatig te
functioneren ("fitting the Job to the worker"). BIJ
mens-taaksystemen kan worden gedacht aan produktiesystemen (bedieningstaken In de agrarische
sector), transportsystemen (rij- en stuurtaken) en
controletaken, alsmede aan systemen in de dienstensector (keuken en werkplaats) of in de doe-het-zelfsfeer.
Deze cursus "Introductie in de ergonomie" is een
antwoord op de toenemende vraag naar scholing op
het gebied van de ergonomie. De vraag komt enerzijds voort uit de problemen die binnen "bedrijven"
rijzen. Dit komt door de steeds hogere eisen die aan
de werkers worden gesteld, vanwege de versnelde
technische èn technologische ontwikkelingen. Ook de
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