naarmate hij kortere omlopen gebruikt en minder gebruik maakt
van natuurlijke verjonging.
- Vergroting van de deskundigheid bij de beheerders en een
betere technische begeleiding van
het particuliere bosbeheer.
- Verhoging van de continuïteit
van het bosbeheer door de opvolgers meer te binden aan de uitgangspunten van hun voorgangers. Dit kan worden bereikt
door beheerders elkaar minder
snel te laten opvolgen en de
huidige beheerder mee te laten
beslissen wie zijn opvolger wordt.
- Verbetering van de persoonlijke betrokkenheid bij het bosbeheer door een daarbij aangepaste
arbeidsorganisatie,
beheerders lang in hetzelfde
gebied te laten werken en bosbouwkundig personeel zoveel mogelijk in of nabij hun bos te laten
wonen.

Boekbespreking
Houtwallen in het boerenland

De inhoud van "Houtwallen in het
boerenland"
zal voor
velen
boeiende lectuur betekenen. De
auteurs toch hebben — bijgestaan
door een aantal deskundigen die
voor aanvullingen en commentaren zorgden — van een zo veelzijdig onderwerp als dit een duidelijk en aantrekkelijk beeld weten
te scheppen. Het boekje Is bovendien op artistieke wijze uitgevoerd en laat zien, hoe goed ook
kringlooppapier foto's kan weergeven.
Niet alleen de eigenlijke houtwallen worden besproken, maar
ook de daaraan verwante landschapselementen:
houtsingels,
houtkaden, heggen en graften.
Hieraan vooraf gaat een overzicht
van een aantal belangwekkende
landschapselementen, per provincie gerangschikt en ditmaal

voor alles gezien door de ogen van
de natuurbeschermer. Deze bladzijden vormen een ware verrijking
van onze kennis omtrent de Nederlandse landschappen. In kort
bestek wordt hier een schat van
gegevens geboden die opnieuw
getuigen van de oneindige geschakeerdheid van het landschap
dat Nederland nog steeds bezit.
Het is te danken aan de arbeidende mens die op zo bedachtzame wijze met de natuur
heeft weten om te gaan. Overal
waar dit nog mogelijk is iets te
sparen, betekent dan ook niet
slechts enig behoud van landschap, flora en fauna, doch tevens
een eerbetoon aan al degenen uit
een meer of minder ver verleden
die ons deze rijkdom hebben nagelaten.
Van de verschillende landschapselementen is aan een bespreking van de houtwallen de
grootste ruimte ingeruimd. Na een
algemene beschouwing komen
achtereenvolgens ter sprake de
houtwallen in de Friese wouden,
die in Drenthe en die in Twente. Ze
verschillen zozeer van elkaar dat
er alle aanleiding bestond ze afzonderlijk te behandelen, waarbij
uitvoerig op de grote biologische
betekenis is ingegaan. Men heeft
bij zijn onderzoek naar een nauw
contact met de oudere plattelandsbevolking gestreefd, teneinde zoveel mogelijk te weten te
komen van de vroegere functie
van houtwallen, de instandhouding
ervan en het gebruik van het hout.
Zodoende heeft men belangwekkende historische feiten kunnen
vastleggen, waarvan een gedeelte
steun kan bieden bij de uitvoering
van beheersmaatregelen.
Over de houtsingels die langs
sloten te vinden zijn, heeft men
heel kort kunnen zijn. Vaak gaat
het hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend om elzehout. Niettemin
zou het verdwijnen hiervan in elk
geval als een ernstige verarming

van het landschap in menige
streek worden ervaren.
Houtkaden moet men zoeken in
het overigens zo bosarme poldergebied dat binnen de driehoek
Utrecht, Rotterdam, Amsterdam is
gelegen. Het zijn waterkeringen
die tevens als landscheiding fungeren en voorts als een eenvoudige ontsluiting kunnen worden gezien. Zoals de naam leert,
verschaffen ze de gebruikers bovendien hout. Verschillen in bodemgesteldheid en agrarisch gebruik zorgen voor een grote
variatie, die zich bij houtsingels In
veel mindere mate voordoet. Aan
deze afwisseling en een zekere
verlatenheid is hun rijkdom aan
vertegenwoordigers van flora en
fauna te danken. Deze kaden
hebben voorts de grote verdienste
een route te zijn, waarlangs uitwisseling tussen dier- en plantesoorten mogelijk is.
Kunnen heiningen, karresporen
en zelfs lantaarnpalen In de berm
toevluchtsoorden voor plant en
dier scheppen, met heggen is dit
nog oneindig veel meer het geval.
De heggen, waarop men voor de
komst van het prikkeldraad omstreeks 1870 voor verschillende
doeleinden
was
aangewezen,
worden dan ook uitvoerig behandeld. Men staat stil bij wat
heggen aan artikelen konden opleveren, de technieken, toegepast
om voor een ondoordringbare
scheiding van percelen en eigendommen te zorgen, en de gereedschappen, voor dit onderhoud gebezigd.
Evenals
typische
houtwallengebieden komen typische heggengebieden voor. Als
voorbeelden noemt men er drie:
het
Maasheggengebied
bij
Boxmeer, de doornheggen langs
de Gelderse IJssel en de heggen
in Zeeland, met name in Zuid-Beveland. Het Is verheugend te
horen, dat nabij Boxmeer nog veel
van het oorspronkelijk landschap
is overgebleven. Uit de studie van
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Jan de Vrleze "De Maasheggen"
haalt men aan: "Het patroon van
hagen, drlnkpoelen, waterlopen en
wegen draagt nog duidelijk de
sporen van het verleden. Men kan
er uit leren hoe eeuwenlang op
bijna dezelfde wijze de mens zijn
bestaan gehad heeft. Vormen van
verkaveling en landinrichting die
zo oud zijn als hier, komen in Nederland nog maar zelden in zo'n
ongeschonden toestand voor." Het
Maasheggengebled blijkt door een
heel
gevarieerde
kruidenbegroellng te zijn gekenmerkt. Vaak
Is
er
een
ondoordringbaar
struweel van de lianen hop,
bosrank en heggerank, typische
bosrandsoorten. Als voorbeeld
van een veel minder uitzonderlijk
heggengebied dan dat van de
Maas heeft men de doornheggen
langs de IJssel gekozen. De verschillen die zich hier voordoen,
houden vooral verband met de onderhoudstoestand. In Zeeland is
het
heggenlandschap
Inzonderheid karakteristiek voor reeds
eeuwenoude bedijkingen. De ondergroei van de heggen draagt er
geen eigen karakter; er heersen
echter tal van bijzondere omstandigheden die voor een rijk vogelleven hebben gezorgd.
Graften zijn voornamelijk uit
Zuid-Limburg bekend. Bij de In
gedeelten voortgaande ontbossing
van hellingen in opwaartse richting
in een ver verleden zou op de
grens van bos en cultuurland
erosie voor een steile wand
hebben gezorgd, waarop de aanwezige plantegroei gespaard zou
zijn gebleven. Dank zij deze
strooksgewljze begroeiing heeft
men het wegstromen van de verkregen cultuurgrond kunnen voorkomen. Graften treden ook als begrenzing van de bekende holle
wegen In het Limburgse landschap
op. Uit de bosvegetatie heeft zich
in de loop der tijden een geheel
eigen milieu ontwikkeld, dat een
rijkdom aan vogels herbergt.
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Onder Invloed van de snel toenemende bevolking Is na de
oorlog onder genoemde landschapselementen
een
grote
opruiming gehouden. En het
weinige dat overbleef, is in het algemeen ernstig In verval geraakt.
Menige grondgebruiker zou een
eeuwenoude traditie gaarne voortzetten, doch hij kan zich niet of
nauwelijks meer veroorloven aan
het behoud van het landschap nog
een bijdrage te leveren. In een
hoofdstuk "Ontwikkeling In verleden, heden en toekomst" gaat
men daarom In op de Inzichten bij
de bevolking die de laatste tien
jaren zozeer zijn gegroeid: het uitvoeren van onderhoud wordt niet
langer gezien als een uitsluitend
boerenbelang, doch ook als een
algemeen belang.
Bij de onderhavige landschapselementen is — mede dank zij een
lange ontstaansgeschiedenis —
sprake van een grote variatie en
het beheer dient dan ook gericht
te zijn op een voortbestaan van dit
afwisselend mozaïek. Een stijgend
aantal vrijwilligers heeft zich verdienstelijk gemaakt door knotwilgen van hun pruik te ontdoen.
Ook op dit gebied zal hun hulp
uiterst welkom zijn. Er staat hier
echter zoveel op het spel dat
herstel- en onderhoudswerk onder
geregeld en zeer kundig toezicht
zullen moeten gebeuren. Aan het
hoofdstuk "Richtlijnen voor het
beheer", waarin uitvoerig op een
groot aantal bijzonderheden wordt
ingegaan, zal menigeen uit de
praktijk van het landschaps- en
natuurbehoud
een
steentje
hebben bijgedragen. Het kan
daardoor in een waarlijk grote behoefte voorzien. Hetzelfde geldt
voor het hoofdstuk "Uitvoering"
dat de gereedschappen en het gebruik hiervan behandelt. Het veilig
hanteren er van krijgt eveneens
gepaste aandacht.
Aan organisatie op het terrein
van natuur- en landschapsbeheer

ontbreekt het niet. In het desbetreffende hoofdstuk wordt degenen die zich op dit gebied op de
een of andere wijze verdienstelijk
zouden willen maken, de weg gewezen. Gezien de nadruk die op
de betekenis van herstel en onderhoud wordt gelegd, moet deze
brochure echter ook van groot
belang worden geacht voor hen
die dagelijks met natuur en landschap te doen hebben. Menigeen
in deze kringen toch zal beter
moeten
leren
beseffen
dat
aankoop van terreinen niet ten
koste mag gaan zowel van achterstallig als van normaal onderhoud.
De beschikbare gelden zal men
met veel oordeel over de posten
aankoop en onderhoud moeten
verdelen.
Noten, begrippen van cultuurhistorische oorsprong, documentatie, alsmede een overzicht van
contactadressen vormen het slot
van dit in duidelijke taal geschreven boekje. Het is tegen de
prijs van slechts ƒ11,— beschikbaar bij de stichting "Natuur
en Milieu", Noordereinde 60,
1243 JJ 's-Graveland.
Ir. W. D. J. Tuizlng,
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