Boekbespreking
Het tropische regenwoud: een eerste
kennismaking door M. Jacobs,
uitgegeven bij Coutinho, Muiderberg (1981), 318 blz.,
prijs ƒ 48,50.

In 1952 verscheen de eerste druk van Richard's monumentale "The tropical rain forest". Men vond daarin
overzichtelijk gerangschikt de toenmalige kennis van
het tropische regenwoud. Het boek is gedurende bijna
30 jaar de bijbel gebleven van ieder die zich om enige
reden met deze bosformatie bezighield, en rond de
twintig maal herdrukt. Een prachtig geïllustreerde en
gepopulariseerde versie van dit boek werd door Richards in 1970 gepubliceerd onder de titel "The life of
the jungle". Behalve een wat groter accent op de dierenwereld bevat dit tweede werk nauwelijks nieuwe inzichten.
Reeds in de jaren '70 werd "The tropical rain forest"
gaandeweg achterhaald door elkaar toen snel opvolgende resultaten van wetenschappelijk regenbosonderzoek. Degene die zich toen nog uitsluitend aan Richards hield, bijvoorbeeld als referentie in literatuurlijsten bij eigen publikaties, kon reeds worden herkend als
achterliggend in de ontwikkeling van kennis en inzicht.
Hoewel Richards (1952) nog steeds kon en kan worden gehanteerd als een mijn van informatie, deed de
behoefte aan een nieuw algemeen naslagwerk van dezelfde kwaliteit zich steeds sterker voelen.
Sedert op 27 november 1981 onder auspiciën van
het Wereldnatuurfonds door dr. Marius Jacobs het eerste exemplaar aan Z.K.H. Prins Berhard werd overhandigd beschikken wij, in de vorm van Jacob's boek over
zo'n naslagwerk. Evenmin als Richards is dit specifiek
voor bosbouwers geschreven. Maar evenals dat vorige
standaardwerk is het boek van Jacobs een bijna onuitputtelijke bron van inlichtingen voor de tropische bosbouwerdie zijn vak au sérieux neemt.
Voor wie de auteur kent is het opmerkelijk hoe gematigd hij zich heeft opgesteld tegenover wat in zijn
boek vaak erg generaliserend "de tropische bosbouw"
heet. Verwarring tussen "uitkap" als oogstsysteem en
"plentermethode", of tussen "bosbouwer" en "houtexploitant" ("logger") wijzen op de oorsprong van sommige misvattingen. Voor wie zich in ons vak graag beledigd voelt zijn er zodoende nog wel een aantal zinnen
en passages overgebleven, maar deze kunnen beter
worden gelezen als waarschuwingen. Als opbouwende
elementen en wegwijzers zijn ze zeker nuttig. De verarming aan soorten die het "onvermijdelijk" gevolg is
van een verrijking van het bos aan verkoopbare boomsoorten (blz. 244) is bijvoorbeeld een aspect dat veel
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aandacht verdient van diegenen die teeltsystemen ontwerpen. Tenslotte dacht men vroeger ook dat het "onvermijdelijk " was dat de mens zou stikken door ademgebrek wanneer hij zich met snelheden voortbewoog
van meer dan veertig kilometer per uur. Men kan begrijpen dat kritiek van Jacob's zijde onder andere is ingegeven door de hopeloosheid waarmee elk gewetensvol mens wordt bevangen wanneer de snel voortschrijdende tropische bosravage duidelijk wordt. Maar
deze hopeloosheid mag de tropische bosbouwer niet
delen, laat staan cultiveren: dan is de zaak pas echt
verloren.
Aan dit voorbeeld zij duidelijk in welke mate het
nieuwe regenbosboek ons ten nutte kan zijn. Want de
genoemde kritische noot is niet lichtvaardig opgenomen: hoofdstuk na hoofdstuk somt de auteur de vele
harde gegevens op die tot dergelijke uitspraken leiden.
Elk boekwerk is gemerkt door de persoonlijkheid en ervaring van de schrijver. Men moet bij het lezen ervan
niet vergeten dat dr. Jacobs plantensystematicus is,
gespecialiseerd in Aziatisch-tropische groepen. De nadruk bij de voorbeelden ligt dan ook, regionaal gesproken, in Azië, en de gehele analyse schaart zich rond
het centrale thema van de soortenrijkdom van het tropische regenwoud. Dat is ook een zó belangrijk feit,
dat een dergelijke benadering niet tot dwaasheden
leidt. Verder is dr. Jacobs een profeet. Zijn boodschap:
afblijven van het tropische regenwoud, kleurt het gehele boek. Dat is een boodschap die weinig tropische
bosbouwers zonder meer kunnen en mogen aanvaarden. Beter gaat dat met het indrukwekkende slothoofdstuk over het respect voor de schepping, dat een ieder
zou moeten bezielen die zich met het regenbos bezig
houdt. Geformuleerd als een eis om het bos met liefde
tegemoet te treden kreeg dit reeds lange tijd aandacht
bij de Wageningse bosbouwopleidingen: men herinnere zich de nadruk die professor Becking er zo'n twintig
jaar geleden In zijn afscheidsrede op legde.
De aftandsheid van veel huidige "idealen", zoals de
vooruitgangsgedachte en de eenzijdige prioriteitsstelling van de mens in het universum ("Is alles op aarde
er voor ons?", blz. 273) wordt overigens ook wel geïllustreerd door de grote verwarring en polarisatie in de
thans heersende gedachtenwereld over ontwikkelingssamenwerking (men vergelijke het NBT van juni
1980). De noodzaak om bescherming van natuurbos
te koppelen aan en te bedden in een verantwoorde
landinrichting en opbouw van de locale samenleving,
ook te vinden in dat nummer van het NBT, kan bij Jacobs (p. 292-296) toch nauwelijks anders worden teruggevonden dan als "naar de mond praten van de
autoriteiten". De meeste bosbouwers zullen het hiermee oneens zijn en een en ander liever opvatten
als een ellendig moeilijke maar zeer noodzakelijke
opgave.
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Wat heeft de bosbouwkundige, als "groene ingenieur", tenslotte aan het boek van Jacobs? Het onderscheid tussen groene ingenieurs en andere ingenieurs
is volstrekt essentieel. Waar een Delftenaar, als prototype van de laatsten, een ontwerp maakt voor bouw
met een zeker materiaal, dient de Wageninger, als prototype van de eersten, de ontwerpen te gebruiken die
de natuurlijke systemen bieden. Dat zijn in het bijzonder de overerfbare programma's die maken dat planten
en dieren groeien zoals ze groeien. Zelfs in de kortzichtige optiek van levende wezens als "fabriekjes"
van hout, granen of vlees kan de groene ingenieur de
bouw van zo'n "fabriekje" niet zelf opzetten. Hoogstens kan een bepaald nuttig programma of genotype
worden geselecteerd uit de van nature gegeven mogelijkheden: plusbomen, cultuurvariëteiten, rassen, herkomsten en zo verder.
Het gedrag van soorten in het regenbos is het gedrag van organismen die genetisch verschillend zijn
geprogrammeerd om te leven en samen te leven in het
ongelofelijk ingewikkelde regenbos-systeem. Deze
soorten en de aard van dat systeem komen in het betreffende boek zo goed uit de verf dat geen tropische
bosbouwer het ongelezen zou moeten laten. Nu is in
de bosbouw van de gematigde streken het aantal soorten zo gering dat men de soortenkeuze, mits vakkundig uitgevoerd, kan gebruiken als basis voor het aanleggen en In stand houden van bos. De soorten zorgen
dan vanzelf wel voor het ontstaan van een goed bossysteem, of althans zo goed dat de eerste zorg niet het
ontwerpen van dat systeem hoefde te zijn. Reeds bij
het ontwikkelen van verdere successiestadia na pionierbossen blijkt echter dat dit aspect ook in Nederland
toch niet verwaarloosd mag worden.
Dat is in de vochtige tropen veel sterker het geval.
Bossoortenkeuze zou daar primair moeten staan, vóór
boomsoortenkeuze. Alleen al het aantal diersoorten
dat onmisbaar is voor het in stand blijven van tropisch
bos (Jacobs, hoofdstuk 9) wijst daarop: men denke
aan bestuivers en zaadverspreiders. Nog nooit heeft
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een bosbouwer bij mijn weten een teeltsysteem ontworpen met inbegrip van een onmisbare fauna in zijn
bos. In de vochtige tropen is dat nodig: het is onvoldoende om slechts rekening te houden met ziekten en
plagen, zoals men zich dat nog enigszins kan permitteren in de gematigde luchtstreken. Dat het primaire belang van bossoortenkeuze in de equatoriale bosbouw
erkend moet worden blijkt zonder enige twijfel uit de
harde gegevens in Jacobs' boek.
Maar wanneer men er aangrijpingspunten in wil vinden voor een daadwerkelijk ontwerp, dan zal men
daarnaar in deze "visie van een bioloog" vanzelfsprekend vergeefs zoeken. Want hoe belangrijk ook, de
soortenrijkdom en -frequentie zijn op zichzelf daarvoor
geen hanteerbare begrippen. De schakel tussen de
bosarchitectuur (Jacobs: hoofdstukken 3 en 8, maar
ook andere tekeningen en foto's) en de soorten die bij
de gratie van die architectuur leven wordt niet op zo'n
wijze gelegd dat een ontwerp mogelijk is. Daarbij is het
hoofdstuk over bodem en wortels het zwakste van het
hele boek: bijvoorbeeld mist men de zeer belangrijke
mineralenkringloop zonder mineralisatie maar via mycorrhizen die onlangs in Venezuela werd ontdekt, het
recente werk van Francis Kahn over de wortels van
Afrikaanse bosbomen en de klassieke "wortelstudiën"
van Costerop Java.
Voor de bosbouwer in het algemeen, die het bos lief
heeft, en de tropische bosbouwer in het bijzonder kan
als slotsom Jacobs' boek niet in de bibliotheek gemist
worden. Hij zal niettemin zijn eigen benadering, met
een groter nadruk op de ecofysiologie en het functionele schema van het bos in berekenbare termen moeten
ontwikkelen om zijn werk te doen ten dienste van bosaanleg, -beheer en -bescherming in de tropen. In ieder
geval krijgt hij in zijn boekenkast een fraai boekwerk
met een goede index tegen een aantrekkelijke prijs,
waarvoor ook de uitgever Coutinho veel lof toekomt:
hem en de auteur zijn vele herdrukken en vertalingen
toegewenst.
R. A. A. Oldeman
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Literatuurscriptie Boshuishoudkunde: "Bos, water
en mens". Christina Meulstee
In het kader van een 6-maands doctoraalvak Boshuishoudkunde is een literatuuronderzoek verricht naar de
invloeden van bos en mens op de hydrologische toestand van bodem en atmosfeer. Doel van het onderzoek was het samenvatten van de hydrologische factoren in relatie tot het bos en de mens, alsmede het aangeven van mogelijkheden en beperkingen voor de bosbouw ten aanzien van een hydrologisch knelpunt, hier
de drinkwaterproblematiek. Allereerst is een analyse
gemaakt van de factoren, die in de agrohydrologische
balans een rol spelen. Vervolgens zijn de bosinvloeden op deze balans bestudeerd. Daaruit is gebleken,
dat bos een verandering in de waterhuishouding kan
veroorzaken, zowel kwantitatief als kwalitatief.
a Kwantitatieve invloeden
- Invloeden in de atmosfeer
Binnen een bos is de relatieve vochtigheid hoger dan
op dezelfde hoogte boven een weiland door de verminderde instraling. Boven een kronendak is de luchtvochtigheid gelijk aan die boven een ander gesloten gewas.
De transpiratiesnelheden van een jong bos en een ander gesloten gewas verschillen niet. Een ouder bos
transpireert sneller, daar de ruwheid van het kronendak de windturbulentie en daarmee de snelheid van
waterdampafvoer doet toenemen.
Op macroniveau heeft bos geen neerslagverhogende werking, maar plaatselijk kan een toename in neerslag worden gemeten, daar waar sneeuwaccumulatie
of nevelneerslag optreedt.
- Invloeden aan de bodemoppervlakte
Het regenwater, dat de boomkronen bereikt wordt in
drie delen opgesplitst:
- het interceptiewater, dat de bodem niet bereikt
- het "stemflow"-water, dat via de stam zonder verdere interceptie de bodem kan binnendringen
- het "throughfair-water, dat rechtstreeks of via de
bladeren de grond bereikt.
De druppelkracht van dit laatste deel wordt door de
kronenlaag genivelleerd; kleine druppels accumuleren
en grote druppels breken juist daar alvorens op de bodem terecht te komen.
De infiltratiecapaciteit van een bosbodem is hoog
door de permanente bescherming, die de vegetatie
verschaft.
- Invloeden in de bodem
De aan bos vaak toegeschreven bufferwerking voor
water is sterk overdreven; het proces van "interflow"
(horizontale stroming door de bodem) verloopt snel in
een bosbodem, zodat er snel veel water in beken verschijnt. Bufferwerking is er natuurlijk wel in vergelijking
met bijvoorbeeld een sterk begraasde weide die bo22

demverdichting, erosie en afstroming van het water
over de oppervlakte vertoont.
- Invloeden op het grondwater
Bos kan een verhogende of verlagende invloed hebben op het grondwaterniveau, afhankelijk van welk
proces overheerst: infiltratie of evapotranspiratie, die
beide door bos vergroot worden. Onderzoek van het
bos in samenhang met zijn standplaats is noodzakelijk
alvorens hierover uitspraken kunnen worden gedaan.
b Kwalitatieve invloeden
De kwaliteit van het regenwater verandert tijdens de
passage door de kroon laag, waarbij verrijking met ionen en mineralen plaatsvindt. Deze stoffen worden in
de bodem weer uitgefilterd. Water in beken in een ongestoord bos is van goede kwaliteit, zowel fysisch als
chemisch en biologisch.
In een volgend gedeelte werden de menselijk invloeden op het boshydrologisch systeem bekeken, waarbij
een onderscheid werd gemaakt tussen bosbouwkundige en niet-bosbouwkundige ingrepen. Uit dit onderzoek bleek het volgende:
- Kap en dunning veroorzaken binnen het bos een
(tijdelijk) verhoogde temperatuur door toenemende
straling. De transpiratiesnelheid van de opstand wordt
door vermindering van de bladmassa verlaagd, hetgeen een verhoging van de grondwaterstand veroorzaakt, afhankelijk van het kappercentage.
- De invloed van aanplant is tegengesteld aan die
van kap. De grondwaterstandsverlagende werking van
de aanplant van jonge bomen is echter geringer dan de
verhogende invloed van kap van oude bomen. Het oude grondwaterniveau van vlak voor de kap wordt bereikt, wanneer de kronen van de aanplant een zelfruwheid hebben bereikt als die van de oude gekapte
bomen.
- Schommelingen in het grondwaterniveau ten gevolge van onttrekking en infiltratie door bijvoorbeeld
waterleidingbedrijven kunnen schade aan de boomgroei veroorzaken. Er is een wettelijke mogelijkheid,
dat boseigenaren dan in theorie in aanmerking kunnen
komen voor schadevergoedingen.
- Waterwinning door grote bedrijven blijkt in zoverre
gunstiger te zijn omdat daarbij pieken in de wateronttrekking vermeden kunnen worden en omdat de mogelijkheden voor het verrichten van hydrologisch onderzoek groter zijn dan in kleine bedrijven.
Uiteindelijk zijn de beheersaspecten van bosbouw in
relatie tot de drinkwaterproblematiek onderzocht.
Daaruit bleek, dat wettelijke beperkingen zijn op te leggen aan waterleidingbedrijven ten gunste van de primaire doelstelling in een bos - houtproduktie, recreatie, natuurbeheer - via de Grondwaterwet, de Waterleidingwet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.
Ook aan de bosbouw kunnen beperkingen worden op-
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gelegd ten gunste van de drinkwateronttrekking. Het
zou interessant zijn om ook de regulering van de waterafvoer door de waterschappen eens aan de bosfuncties te relateren.
Uit de toetsing van de drinkwaterfunctie aan de drie
maatschappelijke bosfuncties resulteert het volgende:
- In een waterwingebied dienen die vormen van bosexploitatie die de infiltratiecapaciteit van de bodem
verminderen afgeraden te worden. Wel kan het bos zodanig worden gemanipuleerd, dat maximale nuttige
neerslag met optimale bodembescherming mogelijk is.
Dit kan bereikt worden door:
• het nastreven van een geringere sluitingsgraad,
zodat de verdampingssnelheid en de interceptie worden verlaagd
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• het gebruik van loofbomen, die door hun winterkaalheid minder interceptieverlies hebben
• de keuze van ondiep wortelende boomsoorten.
Naarmate de wortels dieper in de bodem doordringen
is meer water beschikbaar voor evapotranspiratie.
- Waterwinning uit ondiep grondwater dient niet
plaats te vinden in natuurgebieden, omdat een ongewenste verschuiving in soortensamenstelling van de
vegetatie kan optreden. Tevens kan de voedingstoestand in de bodem veranderen door infiltratie van rivierwater. Wel zijn waterwinning en natuurbeheer beide gebaat bij een optimale bescherming tegen betreding en verontreiniging.
- In een waterwingebied dient de recreatie te worden
gereguleerd.

Themanummer "Bosbouw en Energie"
Het ligt in het voornemen van de redactie deze zomer
een themanummer te laten verschijnen gericht op de
relatie bosbouw en energie. Vele auteurs hebben
reeds een bijdrage toegezegd. Het zou de kwaliteit van
het themanummer ten goede komen indien ook onder
de rubriek boekbespreking een aantal recente publikaties, die met dit onderwerp verband houden, zouden
worden behandeld. Bijdragen worden gaarne tot einde
april tegemoet gezien.
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