increased with 0,02 %.
To all the given figures one should bear in mind
that the Dutch high forest is - generally - situated on
poor forest land and consists mainly of first and second generation forest. The present tree species:
Scots pine, larch and spruce could be exchanged for
Douglas fir and Corsican pine (with a higher production) in the future.

Boekbespreking
Kaartencataiogus van de Stichting voor Bodemkartering. Eerste editie, 1978.
Het gebruik van door de Stichting voor Bodemkartering vervaardigde kaarten is thans niet meer weg te
denken bij vraagstukken van bodemgebruik en bodembestemming. Sinds de opname van de oudste
door de Stiboka vervaardigde bodemkaart, nl. die
van de "Bommelerwaard boven de Meidijk" in 1943
zijn grote aantallen kaarten vervaardigd. Dus hebben deze een algemeen karakter en beslaan geheel
Nederland, in schaal variërend tussen 1:1.000.000
(Globale bodemkaart) tot 1:50.000 (Bodemkaart van
Nederland). Deze kaarten zijn algemeen bekend en
hun toepassing is een normale handelwijze geworden.
Minder bekend is dat door de Stiboka een groot
aantal karteringen is uitgevoerd in opdracht en voor
studiedoeleinden. Deze kaarten hebben betrekking
op opnamen van gebieden variërend van een perceel van slechts enkele hectares tot een gebied als
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen met een oppervlakte
van bijna 20.000 ha. Weliswaar zijn deze kaarten vervaardigd met een vaak beperkter doel dan de verschillende bodemkaarten van Nederland, maar zij
blijken vaak veel informatie te bevatten die ook voor
anderen dan de directe opdrachtgevers van belang
is.
Het is daarom een goedé gedachte van de Stiboka
geweest, een catalogus samen te stellen van alle
door haar vervaardigde kaarten tot 1978. Deze catalogus vermeldt per provincie alle opdracht- en studiekarteringen in de volgorde van oud naar jong. Als
ingang tot de catalogus fungeert een overzichtskaart
(schaal 1:500.000) die als losse bijlage is opgeno-

men en waarop alle gekarteerde gebieden zijn aangegeven met het projectnummer waaronder ze op
de Stiboka behoorden. Over de bruikbaarheid van
deze methode kan men van mening verschillen omdat men eerder geneigd is de benodigde kaarten op
te zoeken via de naam van het betreffende gebied
dan via de leeftijd. Een groot bezwaar is dit echter
niet, het hanteren van de catalogus biedt geen grote
problemen.
De catalogus wordt uitgegeven en verkocht door
het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Postbus 4, 6700 AA Wageningen (tel. 08370-19146). Rapporten, publlkaties en de
bijbehorende kaarten zijn te leen of te koop bij de
Stichting voor Bodemkartering, Afdeling Opdrachten, Postbus 98, 6700 AB Wageningen (tel. 0837019100, toestel 560), een aantal ervan bij het Centrum
voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie. Kopieën van opdrachtkarteringen worden tegen bepaalde voorwaarden verstrekt.
Tenslotte nog twee opmerkingen:
- Men hoede zich voor de misvatting dat de meeste door de Stiboka vervaardigde kaarten vooral voor
landbouwkundig gebruik zijn bestemd en dat dit zijn
weerslag in de kaarten heeft gevonden; de Stiboka
heeft zich er altijd juist op toegelegd kaarten te vervaardigen die voor een zo groot mogelijk publiek
bruikbare informatie bevatten.
- Elke kartering wordt afgesloten met een serie
kaarten en een erbij behorend rapport: rapport en
kaarten behoren bij elkaar; wie voor een bepaald
doel een kaart aanvraagt, vrage eveneens het erbij
behorende rapport aan; het gebruik van kaarten
zonder toelichting kan alleen maar nadelige gevolgen hebben.
J. van den Burg
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