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11 40,Het boek "Natuurtechnisch bosbeheer" is het vierde
deel in de serie "Natuurbeheer in Nederland". Volgens hel "Woord vooraf" is dit een van de eerste
boeken in Nederland over het natuurbeheer in bossen.
De eerste drie hoofdstukken geven in vogelvlucht
een overzicht van de kenmerken van loofbossen die
van belang zijn voor de natuurwaarden, zoals de
waterhutshouding, de vegetatiestructuur, dood hout
etc. Ook komen de historische en recente invloeden
van de mens op het bos aan de orde.
In de hoofdstukken 4 en 5 komen aan de orde de
maatregelen om kwalijke invloeden van buiten het
bos te weren (6 bladzijden) en belangrijke maatregelenvooreen meer natuurlijk bosbeheer zoals niets
doen (1/2 blz) en begrazing (ruim 15 blz). Heet opvallend is daarbij dat de van nature voorkomende
grazers als reeen en konijnen niet worden besproken,
In hoofdstuk 6 en 7 behandelt Londo de "bosbouwkundige" maatregelen natuurlijke verjonging, aanplant, dunning en kap, alsmede het ringen, omtrekken, branden, bestrijding van exoten, maaien,
strooiselafvoer, grondbewerking, bemesting, waterhuishouding en ontsluiting. De beknopte behandeling van diverse onderwerpen komt de duidelijkheid
niet altijd ten goede.
Voor de bossen met als hoofddoelstelling natuurbehoud worden de maatregelen niets doen en begrazen uitgewerkt naar de verschillende bostypen en de
landschappelijke samenhang in grotere gebieden.
Vanwege het belang voor het natuurbehoud krijgen
de oude beheersvormen hakhout en middenbos
speciale aandacht. Naaldbossen zijn alleen van belang als ze al een regionaal zeldzame vegetatietype
herbergen of uitmunten door een zeer gevarieerde
verticale structuur.
Hoofdstuk 10 is gewijd aan de omvorming via lichtingen en groepsgewijze kap en het beïnvloeden van
de spontane bosvorming op heide en voormalige
landbouwgrond door middel van begrazing en
maaien.
Voor de bossen met een meervoudige doelstelling
worden tenslotte aanbevelingen gedaan om ook hier
de natuurwaarde te verhogen middels menging, inheemse boomsoorten, lange omlopen, natuurlijke
verjonging.
Bij de inhoud zijn - het kan natuurlijk niet anders bij
een eerste boek over dit onderwerp- wel een aantal
kanttekeningen te plaatsen.
In de inleiding wordt verwezen naar het reeds lang

verwachtte deel 5, Bosgemeenschappen. Er wordt
in de tekst echter nauwelijks verband gelegd tussen
bosgemeenschappen en beheers vormen en -maatregelen. Deze relatie wordt alleen in tabel 3 (blz 102}
summier aangegeven.
De behandeling van traditionele beheersingrepen
als dunning, lichting en kap in hoofdstuk 6 is beneden de maat. De termen dunnen, lichten en kap
worden door elkaar gebruikt en er wordt geen enkele relatie gelegd tussen de effecten van deze ingrepen en de groeiplaats, boomsoort en leeftijd. De
effecten van deze maatregelen en het belang voor
de ontwikkeling van natuurwaarden rechtvaardigen
in ieder geval een uitgebreidere bespreking. Er is
minstens zoveel over te zeggen als over bijvoorbeeld
begrazing.
Opvallend is ook de beperkte aandacht voor de eilanden-theorie. In de Amerikaanse literatuur heeft
deze theorie een zeer praktische uitwerking gekregen naar het beheer van bos-biotopen. Een prachtige samenvatting daarvan is te vinden in het boek
"The fragmented forest" van Harris. Een goede integratie van eilandtheorie en bosgeschiedenis zou
naar mijn mening een belangrijke bijdrage voor een
op natuurwaarden gericht bosbeheer betekenen.
Een storend detail vind ik dat soms de suggestie
wordt gewekt dat beheersmaatregelen worden beoordeeld op de intentie waarmee ze worden uitgevoerd en niet op hun effecten (bv blz 2 en blz 53 over
kap). Ook de informatie rond een aantal technische
maatregelen laat soms te wensen over (zoals op blz
154, waar wordt aangeraden om Douglas op voormalige landbouwgrond aan te planten!). Verder hoop
ik ook dat beheerders van vochtige natuurgebieden
niet direct het bos de schuld van de verdroging
geven, maar het handboek "Water" van de SWNBL
ter hand nemen en ook even nagaan of er soms
sprake is van ontwatering, onttrekking voor beregening of drinkwaterwinning.
Deze kanttekeningen doen nietsaf aan het belang van
deze uitgave. Er is een grote hoeveelheid informatie
over de natuurwaarden in bossen op overzichtelijke
wijze bijeen gebracht. Het boek is bovendien mooi
uitgevoerd, met veel illustratieve foto's en figuren.
Het verdient daarom niet alleen een plaats binnen
handbereik van beheerders van "natuurbossen",
maar evenzeer van beheerders van bossen met andere functies.
Terecht wordt in de inleiding opgemerkt: "Bossen
vormen de meest complexe levensgemeenschappen". Voor een verantwoord en duurzaam beheer
daarvan is geloof niet voldoende; dat vraagt een zo
goed mogelijke bundeling van kennis, zowel uit onderzoek als uit de praktijk van het dagelijks beheer.
Moge dit boek daartoe bijdragen.
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