Boekbespreking
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Dit is een buitengewoon boek. Het heeft elementen
van een kunstboek, van een natuurboek, een oecologisch boek, maar valt toch ver buiten die categorieën.
Het gaat eigenlijk over de mens, hoewel die slechts op
één van de foto's zonder loupe te herkennen is.
De fascinerende en knappe foto's zijn uit de lucht
genomen (32 landen, 5 werelddelen) boven landschapspatronen die door de mens door bodemcultuur
of zoutwinning beïnvloed of gemaakt zijn. De foto's variëren van intrigerend tot indrukwekkend, van speels
tot pathetisch, van liefelijk tot beangstigend, van verbazingwekkend tot decoratief, van technisch tot surrealistisch. Vele vragen om minitieuze bestudering.
De teksten geven de onmisbare uitleg bij de foto's,
plus aanvullende informatie. Het verzamelen van deze
gegevens over het hoe en waarom van de waargenomen patronen moet een aanzienlijk karwei geweest
zijn, vermoedelijk vaak moeilijker dan het schieten van
de platen. Het Duits waarin de teksten gesteld zijn is
compact, levendig en beeldend maar niet altijd makkelijk: het vraagt wel eens om het gebruik van een woordenboek. Wat de auteur te vertellen heeft is echter die
moeite zeker waard. Naast veel technische informatie,
ook over primitieve en oude of zelfs verdwenen vormen van bodemgebruik, geeft hij soms verrassende informatie over zaken als de rijstpolitiek van de Japanse
regering, de waddenproblematiek in Duitsland, de
noodzaak voor landschapsbeheer in Zwitserland, over
succes en falen van de "soil conservation" in het Middenwesten van de US na de "great grain robbery", de
grote graanverkopen naar de USSR in 1972, en over
geruchten over bepaalde pogingen om uitkeringen van

de EG te krijgen voor (niet bestaande?) olijfbomen.
Telkens wordt de vraag gesteld of de getoonde systemen duurzaam kunnen zijn, of ze een vorm van roofbouw vertegenwoordigen, hoe ze bedreigd zijn. Het is
geen optimistisch verhaal, evenmin modieus somber.
De tendens is goed getekend door de titel van het eerste hoofdstuk: Eine schone, todernste Sache.
Ook voor de pure bosbouwer bevat het boek interessante beelden. Zo is er het vastleggen van stuifzanden
in Iran met behulp van versproeide zware olie, ten behoeve van de bebossing. Het was een favoriet project
van de Sjah, uitgevoerd in samenwerking met Esso, en
waarmee al 50.000 ha bebost en bestruikt zijn. De
nieuwe "revolutionaire" regering zegt de methode op
nog grotere schaal te zullen gaan toepassen. De beheersproblematiek van deze vegetatie blijkt trouwens
niet gering te zijn. Schapen en geiten van de boeren
zijn er als de kippen bij om te proberen het nieuwe bos
kaal te vreten, en omgekeerd ontstaat er in het gebied
een stand van wilde zwijnen die de aangrenzende akkers rampokken.
Er zijn ook patronen te zien van immense bergbebossingsprojecten in Iran en Spanje, er zijn beelden
van agroforestry in Mexico, Canada en Iran, van erosie
en erosiebestrijding in Australië. Het gaat de auteur
echter zelden alleen om technische zaken: hij is gefascineerd door de mensen erachter, en hoe die met de
natuur omgaan, positief of negatief. Of hij is gewoon
getroffen door de bijna magische figuren die de boer bij
zijn werk op de aarde heeft aangebracht. Er zijn vele
prenten bij die men als abstracte kunstwerken aan de
wand zou willen hangen; de wetenschap dat ze een
hoogst reële, doodernstige zaak weergeven verleent
ze een extra dimensie.
H. M. Heybroek
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Persbericht
Ministerie van Landbouw en
Visserij
Landbouwbegroting 1982
Meerjarenplan Bosbouw kan worden afgerond
in de Nota Landelijke Gebieden is
het voornemen aangekondigd een
Meerjarenplan Bosbouw op te stellen. Nu de structuurschema's voor
landinrichting, openluchtrecreatie,
natuur- en
landschapsbehoud,
waaraan het Meerjarenplan uitwerking zal geven, zijn uitgebracht,
kan de voorbereiding hiervan worden afgerond. Het plan zal drie
hoofdlijnen kennen, nl. ten aanzien
van:
- de doelstellingen op lange termijn;
- de functievervulling van het Nederlandse bos gedurende de looptijd van het meerjarenplan, en
- nieuw aan te leggen bos.
Een en ander blijkt uit de paragraaf die de minister van landbouw
en visserij in de Memorie van Toelichting op de begroting 1982 van
zijn departement wijdt aan bos en
landschap.
De in het meerjarenplan op te
nemen hoofdlijnen van bosbouwbeleid zullen op een lager schaalniveau worden uitgewerkt in regionale bosplannen. Het meerjarenplan zal aangeven in welke bostypen en op welke schaal het
instellen van bosreservaten gewenst is. Door onderzoek in deze
bosreservaten zal gestreefd worden naar verdieping van het inzicht
in de relatie tussen beheers- en inrichtingsmaatregelen enerzijds en
spontane natuurlijke ontwikkelingen anderzijds. In ieder geval zal
een en ander nader beproefd worden in een aantal staatsboswachterijen.
Inspelend op het in de Nota landelijke gebieden opgenomen rege-
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ringsvoornemen om het bosareaal
met 30.000 è 35.000 ha uit te breiden, heeft een aantal lagere overheden op aanvang van de uitvoering aangedrongen. Momenteel
wordt nagegaan in hoeverre realisering van nieuwe staatsboswachterijen, afzonderlijk of in combinatie
met toepassing
van
andere
beleidsinstrumenten, mogelijk is.
In dit kader wordt ambtelijk overleg gevoerd met het ministerie van
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk over de wijze waarop de
aanleg van bos in de Randstad gestalte moet krijgen. In het structuurschema openluchtrecreatie is aangekondigd dat een aanzienlijk deel
van de in te richten 10.000 a
12.000 ha zal bestaan uit bos.
De meeste boseigenaren zijn de
laatste tien jaar in moeilijke omstandigheden komen te verkeren,
doordat de beheersuitgaven de
ontvangsten zijn gaan overtreffen.
Omdat het bestaande beleidsinstrumentarium ter ondersteuning
van de particuliere boseigenaar
niet afdoende was, is - na advies
van de Bosbouwvoorlichtingsraad
- besloten herinplantbijdragen en in overeenstemming met de betrokken staatssecretaris van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk
- bosbijdragen te verhogen.
Landschapsbouw en -verzorging
Het departement van landbouw en
visserij is van oudsher ten nauwste
betrokken bij de ontwikkeling en
het beheer van het landelijke gebied. In een periode van economische teruggang moet ervoor gewaakt worden dat de kwaliteit van
het landelijke gebied niet in het gedrang komt onder invloed van materiële overwegingen voor de korte
termijn. Het zuinig omspringen met
natuurlijke
hulpbronnen
wordt
noodzakelijker dan ooit. Tot deze
hulpbronnen behoort zeker ook het

landschap, waarop zo'n groot deel
van onze bevolking is aangewezen
voor haar materieel en geestelijk
welbevinden. De ontwikkeling en
het beheer van het landschap zijn
een zaak van lange termijn en blijven onverminderd de aandacht
houden.
De ervaring van de laatste jaren
leert dat de toekomst van vele beplantingen niet zonder zorg is. De
Boswet schept weliswaar waarborgen voor de instandhouding van
het bosareaal, maar dit is niet voldoende voor de beplantingen van
kleinere omvang die hun economische functie hebben verloren. Ook
ziekten, plagen en extreme weersomstandigheden eisen hun tol. De
zorg voor het landschap brengt
derhalve met zich mee dat in toenemende mate aandacht nodig is
voor de duurzame instandhouding
van beplantingen. Goede soortenkeuze bij de aanleg en juist beheer
moeten voortijdig verval en tenietgaan kunnen voorkomen. De sinds
1975 van kracht zijnde Beschikking
achterstallig onderhoud knotbomen
is een voorbeeld van een regeling
die een algemeen gewaardeerde
vorm van landschapsbeheer met
succes heeft bevorderd.
De Beschikking bosbijdragen, de
regeling tot conservering van waardevolle oude bomen, de erfbeplantingsubsidie en de iepeziektebestrijding zijn andere maatregelen
waarmee het tot stand brengen en
een goed beheer van beplantingen
wordt gestimuleerd.
Voorts is het van belang beplantingen, waar mogelijk, weer een
nuttige functie te geven als leverancier van brandhout en vezelhout,
om zo particulieren weer te interesseren in aanleg en beheer van beplantingen als een (bescheiden)
bron van inkomsten. Gebruik van
hout als energiebron voor particulieren lijkt enig perspectief te hebben en zal worden gestimuleerd.

