Boekbespreking
Forest Assessment, door D. Heinsdijk. Uitg. Centre
for Agricultural Publishing and Documentation
(PUDOC), Wagenln'gerr, 1975; 395 pag. waarvan 268
pag. tekst, 81 pag. literatuurlijst, 4 pag. trefwoorden;
offsetdruk, ongeïllustreerd, binnen band, 18 X 24,5
cm. Prijs ƒ 60,-.
Het begrip Forest Assessment wordt Ün de samenvatting van dit boek gedefinieerd als "het evalueren
van bosgebieden (incl. andere daartoe gerekende
arealen) en hun beheer, daarbij rekening houdend
met alle gebruiksmogelijkheden". De titel kan vertaald worden als "Bosevafuatie", waarbij dan moet
worden gedacht aan evaluatie in brede zin van de
factoren die aan bosbouw ten grondslag liggen, alsmede van de rol die bossen en bosbouw nationaal
en'internationaaMn economisch en sociaal opzicht
vervullen. Slechts na zorgvuldige evaluatie van de
betekenis van ihet bos, aldus de auteur, kan een voor
ieder aanvaardbaar bosbeheer worden ontworpen dat
in evenwicht Is met de belangen van landbouw, recreatie en industrie, daarmede optimaal bijdragend
tot het fys'iek en geestelijk welzijn van de mens.
Vooral in het jongste verteden >is men zich in ruime
kring meer bewust geworden van de veelzijdige betekenis van bos; daarbij deed Zich'het gebrek aan een
algemeen werk over de onderhavige materie voelen.
Met Zijn boek, dat een bewerking is van het respectabele (doch geenszins uitputtende) aantal van 1800
overwegend recente literatuurbronnen, beoogt de auteur in een bestaande leemte te voorzien.
Blijkens bet voorwoord lis het boek niet geschreven
voor (bosbouw)specialisten; de materie wordt dan
ook geheel descriptief'benaderd. Dit laatste valt uit
de titel niet af te leiden; "assessment" betekent "waardebepaling, taxatie", zodat een specialist enige
ontgoocheling ondervindt wanneer zijn verwachting
dat het'hier om eenhandboek met receptuur voor
concrete evaluatiemethodieken gaat, niet wordt bewaartiöid. Desondanks zal me-n van deze poging tot
een overzichtswerk van een zeer groot en complex
ken nis vel dm et 'be I a n gste IH ng 'ken n is nemen, daarbij
naast veel bekends, ook interessante rtieuwe details
ontmoetend. Een Uitgebreide 'inhoudsopgave en een
trefwoordenlijst maken het boek goed toegankelijk;
hier wordt volstaan met vermelding van de titels der
hoofdstukken en een korte aanduiding van hun inhoud.
I. Inleiding; 2. Algemeen overzicht van bosevaluatie
(globale bespreking van verderop meer in detail behandelde onderwerpen); 3. Historisch overzicht (beknopte wereidbosgesc'hieden'is, o.a. invloed van landbouw en veeteelt, rol van het vuur, ontbossingen in
diverse werelddelen, bosaanplant); 4. Kartering en
kaarten (o.a. terrestrische en foto gram metrische kartering, gebruik van luchtfoto's t.b.v. vegetatie-, bosty274

pen- en topografische kaarten'en oppervlakteschatting, kosten van luchtfotografie, remote sensing);
5. Klimaat (o.a. definitie, klimaatsfactoren en -classificatie, macro- en microklimaat; invloed van bos op
neerslag, luchtvochtigheid en wind; exoten); 6. Bodem
(o.a. rol van het water, chemische eigenschappen,
diverse erosievormen, bödemclassificatie en -kartering, ingrepen in'de bosbodem, irrigatie, drainage,
bemesting, 'invloed van bossen op stroomdebieten);
7. Groeiplaatsclassificatie (o.a.'indelingskriteria. boniteitskartering en -verbetering, zaadherkomst);
8. Bosinventarisatie (o.a. boom herkenning, grondslag
van houtvolume- en gewichtsbepaling, steekproeven
voor schatting opstandskenmerken, <groei van boom
en opstand, veranderingen in houtgebruik, bosbijproducten); 9. Economische aspecten van de bosbouw
(o.a. internationale aspecten van de houtproductie,
flexibiliteit van bosbeheer, economische grondslagen,
boswaarde, opbrengst, kosten, rentabiliteit,
coöoperatie en integratie, houtproductie buiten bosverband); 10. Beslissingen in de bosbouw (o.a. toekomstig'hout- en bodemgebruik, omloop, sociale
functies van ihet bos; vormen, kosten en toekomst
van bos re creatie).
Het Engels waarin het boek geschreven is, vertoont
hierendaar nog we! de sporen van Nederlandse
makelij, en door de grote hoeveelheid verwerkte informatie wordt plaatselijk wat van de hak op de tak
gesprongen. Overigens is de stijl prettig en direct.
De kritische lezer zal echter stuiten op een aantal
onjuistheden en storende fouten in het overigens
fraai verzorgde typewerk. Met het oogmerk een constructieve bijdrage te leveren voor een ev. tweede
druk, worden enkele daarvan hier gesignaleerd; de
getallen tussen* haakjes verwijzen naar de bladzijden.
Bij hoofdstuk 4.6 "Remote Sensing" (79) is iets misgegaan. 'Er-ontbreekt een definitie van dit actuele
begrip, waardoor de indruk wordt gewekt dat het
öleohts op eigenschappen1 van infrarode straling betrekking heeft, en niet tevens op de onderwerpen van
de gelijkwaardige'hoofdstukken 4.7 "Colour and False
Colour photography" en 4.8 "Radar Pictures". Het onder "Remote Sensing" vermelde gebruik van IR kleurenfoto's voor detectie van aangetaste bomen In Amsterdam hoort onder 4.7 thuis. Het geheel is wel wat
summier en verward. Jammer, warrt het onderwerp
leent zich uitstekend voor systematische bespreking.
In de literatuurlijst ontbreekt het interessante boekje
van Murtha, 1972: "A guide to photo interpretation of
forest damage 'in Canada".
De oudste levende boomindividtjen zijn niet van de
brittle pine, (86), maar van de bristle cone pine. En
Colbert (53) leefde (heiaas) met in 1969.
Wat moet men denken van hetvolgende. "The idea
that forests can prevent erosion has to be rejected.
Even a dense stand . . . often cannot prevent sheet
erosion" (113), en: " . . . the f o r e s t . . . decreases or

prevents sheet erosion, gully erosian and so on".
(116), alsmede "The total effect is that as a rule
forests substantially decrease or prevent erosion . . . "
(116).
Over Azotobaoter: .. needs a slightly alkaline soil
with a minimum pH of 6". (123)._Een pH van 6 is
duidelijk zuur.
"Stand table" (34, 196) moet zijn "yield table"
( = opbrengsttabel); de eerste geldt voor een specifieke opstand.
"Assessment" wordt minstens 9 maal gespeld als
"assessement"; en "iiwentorization,, (31, 200) bestaat
evenmin lin het Engels. Het juiste woord is
"inventory". De »nieuwste druk van het eerste deel
van "Forest Inventory" (Loetsch/Haller) is van 1973,
het jaar waarin ook het tweede deel
(Loetsch/Zöhrer/Haller) verscheen.
De relascoop van Bitterlich (187) 'is geen Duits,
maar een Oostenrijks (instrument en niet gebaseerd
op een "optische wig", welke omschrijving ook niet
past op de'dendrometer van Barrand St'oud (187).
De indruk wordt gewekt (187, 207) dat aan 3-P sampling het gebruik van laatstgenoemde dendrometer
inhaerent is, doch dit'is niet het geval. De als 3-P
öampling vermelde steekproeftechniek (207) is een
2-traps steekproef, nl. PPS-sampling (Bitterlich) als
eerste trap, en 3-P sampling (Grosenbaugh) als tweede.
Een massatabel in monogramvorm is geen "simplified
volume table" (197) maar een exacte grafische voorstelling van de regressievergelijking. De definitie van
"at random" (200)'is statistisch onjuist.
Een gnondvlakfactorvan één vooreen Bitterlichplaatje is weliswaar harïdig (198) doch niet algemeen
praktisch bruikbaar; praktische factoren worden in
samenhang met bepaalde opstandskenmerken gekozen.
Ietwat ontstellende beweringen treft men aan op
pag. 264, waar de voordelen van omzetting van oerbos !in gelijkjarige, regelmatig gedunde bosmonocultures'met korte omloop worden vermeld, en de vraag
wordt opgeworpen of uitgestrekte jungles gehandhaafd moeten worden ten gunste van een paar biologen en jagers, terwijl anderzijds industriearbeiders en
stedelingen mitsgaders hun1 kinderen vaak veroordeeld zijn tot het zoeken van hun recreatie langs
autosnelwegen. In dit verband zij aangetekend dat
hier geheel wordt voorbijgegaan aan andere factoren,
zoals de veelal zeer beperkte en kwetsbare vruchtbaarheid van bv. regenbosbodems, en aan de vaak
grote stabiliteit van met verstand geëxploiteerde natuurlijke vegetaties, zulks gelukkig niet alleen ten faveure van een hobbyistlsche'minderheid, maar tot heil
van ons geheleplanetaire ecosysteem.
Het schrijven van een boek 'als het onderhavige, dat
enige jaren in beslag'heeft genomen, is een prestatie
van formaat. Het was inderdaad hoognodig dat n'ietspecialisten, vooral wanneer zij als zodanig bij de

bosbouwproblematiek betrokken raken, de beschikking kregen over een werk waarin doeleinden, methoden en achtergronden van bosbeheer, alsmede te
verwachten ontwikkelingen aan de hand van internationale literatuur en vanuit een breed standpunt worden besproken. Als zodanig Is het boek een aanwinst. Anderzijds zal de professionele mening dualistisch zijn: het boek'is weliswaar interessant daar het
een gamma van facetten aandraagt die bij bosevaluatie in beschouwing dienen te worden genomen, doch
achter de titel zou men toch een meer kwantitatief
gericht handboek verwachten. Op de verschijning van
het laatste moet men blijven hopen.
P. G. de Vries
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