Boekbespreking
Open Vragen en Wensen bij het onderzoek in het grensgebied van bosbeheer, waterbeheer, natuurbeheer, voorziening met recreatiemogelijkheden in de openlucht en landschapsbeheer in Nederland, door dr D. Burger Hzn, Stichting Bosbouwproef station
„De Dorschkamp" te Wageningen, Uitvoerig Verslag, Band 7, nr 1, 1965.
[907]
Talrijk zijn de in de bosbouwsector gelegen vraagstukken die samenhangen met het
beheer van natuurreservaten, wildreservaten en recreatiegebieden. Hoe talrijk en vooral
ook hoe complex deze zijn, doet Burger in zijn verhandeling duidelijk uitkomen. De
auteur noemt bijvoorbeeld dat er 80 wetenschappelijke disciplines zijn die met het
onderwerp te maken hebben; deze veelheid blijkt ook uit het behandelde in de eerste
afdeling van het boek.
Voor de oplossing van deze vraagstukken is reeds veel onderzoek verricht, wordt
veel onderzoek gedaan en moet nog veel onderzoek worden begonnen; alles ten behoeve
van het beheer.
Zoals wij dat van hem konden verwachten, gezien zijn boek Samenwerking bij
indeling en gebruik van grond in Nederland, Arnhem 1962, naar welke publikatie ook
herhaaldelijk wordt verwezen, heeft Burger een interessante verhandeling van dit wijde
gebied tot stand gebracht. Op originele wijze is het materiaal dat hij heeft bestudeerd
gerangschikt.
Het boek is ingedeeld in drie afdelingen. Teneinde een indruk van de inhoud te geven
het volgende.
De eerste afdeling, een tachtig bladzijden omvattende, geeft een overzicht van de
materie zowel meer in het algemeen als meer in het bijzonder. In het eerste hoofdstuk
van deze afdeling wordt de noodzaak bepleit van zowel autoecologisch als synoecologisch onderzoek, om daarop het beheer te kunnen baseren. Niet alleen moeten plant en
dier, maar evenzeer moet de mens erbij betrokken worden. Op de noodzaak van
coördinerend onderzoek wordt gewezen. In het tweede hoofdstuk worden de voor het
onderwerp van algemeen belang zijnde punten behandeld, zoals lucht- en lichtbederf,
water- en grondverontreiniging, vergiftiging door pesticiden en voorts recreatie in de
openlucht. Ook hulpmiddelen, zoals kaarten (naar verhouding uitvoerig), worden onder
de loupe genomen. In het derde hoofdstuk komen de punten voor het onderwerp van
begrensd belang aan de orde, zoals bosbeheer en recreatie (voor thans aan de gang
zijnde discussie over produktiebos en recreatiebos bijzonder interessant), bosbeheer en
natuurbeheer (met een ver gaande onderverdeling naar bosbeheer en klimaat, bosbeheer
en brandweer, bosbeheer en keuze van boomsoorten, bosbeheersvormen en natuurbeheer, bosbeheer en jachtbeheer, bosbeheer en organisatie van het natuurbeheer),
waterbeheer en recreatievoorziening, waterbeheer en natuurbeheer, recreatie en natuurbeheer, enkele specifieke problemen van bosbeheer, van natuurbeheer en van landschapsbeheer. Vele bosbouwers zullen de passages over de plaats van exoten en het
uitkapbos in Nederland uit het hart gegrepen zijn. Ook de beschouwingen over de
natuurlijke begroeiing verdienen alle aandacht.
De verhandelingen over de vorengenoemde onderwerpen monden telkens uit in een
open vraag of wens; 130 in totaal. Deze worden in de slotbeschouwing (het vierde en
laatste hoofdstuk van de eerste afdeling) problemen genoemd, die om oplossing vragen.
Dit aantal kan nog worden uitgebreid met die genoemd in de beide andere afdelingen
van het boek.
Duidelijk blijkt de grote samenhang tussen en de onderlinge afhankelijkheid van
bosbeheer, waterbeheer, natuurbeheer, recreatievoorziening en landschapsbeheer. Talrijk
zijn de raakvlakken of, zoals de auteur het stelt, het is eigenlijk één oecologisch vraagstuk, waarin ook de mens is begrepen, dat ten behoeve van een goed beheer nog veel
onderzoek vergt.
Burger geeft een zekere urgentievolgorde aan en wijst verder — het wordt nogmaals
herhaald — op de noodzakelijke coördinatie bij dit onderzoek. Vandaar ook de grote
betekenis van dit boek. Werkelijke bestudering van de eerste afdeling van dit boek
verdient sterk aanbeveling.
Afdeling II van het boek „Bibliografie" getiteld, geeft, zonder op volledigheid aanspraak te maken, in een 140-tal bladzijden, referaten over voornamelijk Nederlandse
publikaties die op het behandelde betrekking hebben. In afdeling I wordt steeds naar
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deze referaten verwezen. Enkele belangrijke publikaties uit andere landen zijn eveneens
gerefereerd. Op verschillende plaatsen wordt von Salisch' Forstaesthetik uit 1911 geciteerd; deze auteur onderkende toen reeds vele huidige „problemen". Het hier bijeengebrachte en gerefereerde dwingt alle bewondering af.
Afdeling III geeft in een 40-tal bladzijden op grond van een gehouden enquete bij
talloze instituten, diensten, stichtingen enzovoorts een overzicht van het lopende onderzoek, waaruit men kan zien, hoeveel reeds op dit gebied is en wordt gedaan.
De afdelingen II en III van het boek zijn er om te worden geraadpleegd. Deze
compilatie van de literatuur en het lopende onderzoek zal voor vele onderzoekers een
goede vraagbaak blijken te zijn.
Tezamen met de „Tekst" van afdeling I is in dit boek op objectieve wijze een
analyse van het veelomvattende gebied, dat de lange titel aangeeft, tot stand gebracht.
Het wordt wel duidelijk, dat de oplossing van de problemen slechts in teamwork kan
worden verkregen. Dit blijkt ook reeds uit het feit, dat deze publicatie behalve door de
stichting Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" ook verschijnt als een uitgave van
het Itbon, van het Rivon en van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, terwijl de Nationale Raad voor landbouwkundig onderzoek T.N.O. de financiering heeft verzorgd.
De tekst is „kort" gehouden, zodat een leesbaar geheel is verkregen cn het overzicht
behouden blijft. Men mag wensen dat het boek in veler handen komt, zeker in die
van hen die zich met een deel van dit grote geheel bezighouden; zij zullen daardoor
een duidelijker beeld krijgen van die onderwerpen, die raakvlakken met hun deel
bezitten.
Men zou kunnen stellen dat wel bekend is, waar nog onderzoek nodig is, maar
in dit werkstuk zijn nu eens alle problemen bij elkaar gezet.
Het is jammer, dat door de Nederlandse tekst dit ook voor andere landen zo
belangrijke overzicht van wat in Nederland is gedaan, betrekkelijk, ontoegankelijk is.
Er staat echter een 19 bladzijden tellende Engelse samenvatting op stapel. Deze is
bedoeld als bijdrage aan een nieuw op te richten werkgroep in I.U.F.R.O.-verband op
het aanstaande congres in 1967 in München te houden.
Tenslotte stelt de auteur, dat men mag hopen dat deze publicatie snel veroudert door
beantwoording van de open vragen en wensen.
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