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Lange tijd heeft het Nederlandse bos- en natuurbeheer met een gemis geworsteld: gebrek aan inzicht
in het complex van abiotische factoren die het bestaan en ontwikkeling van bosgemeenschappen
bepalen en grensvoorwaarden stellen aan het beheer ten behoeve van specifieke doelstellingen. Met
name in het beheer van bossen werd dit gemis duidelijk zichtbaar: het bosbeheer werd bomen- en opstand beheer, soortgericht, vaak schematisch en
weinig gedifferentieerd. Het groeiende besef van de
noodzaak van de ecosysteembenadering van het
bosbeheer met specifieke doelstellingen als omvorming, herstel, natuurontwikkeling enz. leidde tot een
groeiende spanning tussen de taken van het beheer
en de beschikbare kennis over de te beheren ecosystemen.
Aan deze periode lijkt een einde te komen nu de resultaten van het onderzoek naar de Nederlandse
bosecosystemen gepubliceerd worden. Het eerste
deel ervan - de Broekbossen - ligt op de tafel. Het is
het resultaat van de samenwerking tussen de DLO
instituten IBN en SC in Wageningen, financieel gestimuleerd door het SBB Driebergen en het IKC
Wageningen.
Het boek behandelt de Nederlandse elzen- en berkenbroekbossen zoals die voorkomen in de beekdalen, de laagveengebieden en aan de randen van
de hoogvenen. De classificatie van deze bossen
wordt gestructureerd op basis van de groeiplaats:
klimaat, reliëf, waterhuishouding en moedermateriaal vormen hier de basis matrix van de primaire-onafhankelijke factoren. Daarbinnen treedt het water
door haar kwantiteit en dynamiek, maar ook de kwaliteit, als de belangrijkste sturende factor op.
Gebaseerd op een omvangrijke inventarisatie onderscheiden de auteurs 16 groeiplaatstypen. Elk type wordt uitvoerig beschreven v.w.b. abiotische
kenmerken (ligging en hydrologie, bodem, humusvormen en nutriëntenhuishouding), de vegetatie, de
bosgeschiedenis en de dynamiek bij zowel de ongestoorde ontwikkeling als onder invloed van eutrofiëring en/of verdroging. Aanschouwelijke tekeningen en foto's verduidelijken de structuuropbouw
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van de begroeting en de opbouw van het organisch
profiel. De bespreking van elke groep broekbossen
(beekdalen, laagvenen, hoogvenen) is verduidelijkt
met een schema van verwantschap en evt. overgangen van afzonderlijke typen in andere eenheden
bij voortdurende veranderingen van de hydrologische situatie. Tevens wordt de betekenis van deze
bossen voor de flora en fauna beschreven aan de
hand van de criteria zeldzaamheid, vervangbaarheid en soortenrijkdom. Een apart hoofdstuk is gewijd aan beheer en natuurontwikkeling, waarbij
wordt uitgegaan van zowel ongestoorde als door de
mens veranderde situaties (afgraving, verdroging).
Een belangrijke aanvulling vormen de synthetische
vegetatietabellen van de onderzochte elzen- en
berkenbroekbossen en de relatie tussen de onderscheiden typen en de typen van de potentieel natuurlijke vegetatie.
Met dit boek krijgt het Nederlandse bos- en natuurbeheer een zeer belangrijk standaardwerk in handen. Een waar compendium van bestaande kennis
over deze azonale bosgemeenschappen als specifieke ecosystemen met een hoge natuurwaarde. De
bijzondere waarde van het boek ligt in het feit dat de
typologie (identificatie) en classificatie van de
broekbossen gebaseerd is op originele veldwaarnemingen en -gegevens. De interdisciplinaire benadering en de koppeling van kennis over groeiplaats,
vegetatie, ecosysteemdynamiek, groei en bosgeschiedenis geven het boek een extra dimensie.
Het boek is overzichtelijk en systematisch opgebouwd, De toegankelijke, ook voor de leek begrijpelijke taal zal ongetwijfeld het gebruik van het boek
bevorderen. De bosbeheerder krijgt met dit boek
een waardevolle referentie, waarmee hij zijn taken in
het beheer en het herstel van zijn broekbossen kan
toetsen. Kortom, een goede basis voor het voeren
van een goed afgewogen geïntegreerd ecosysteembeheer!
Naast de auteurs geldt de erkenning voor deze uitgave ook de vormgeving en de illustraties. Annelies
Ebrecht en de Uitgeverij van de Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging hebben
hun best gedaan om de waardevolle inhoud ook
een mooie vorm te geven.
Het Nederlandse bos- en natuurbeheer mag zich
verheugen op een basis naslagwerk van hoog niveau. Vanuit deze invalshoek gezien is het dan ook
jammer dat het boek niet is voorzien van een
Engelstalige samenvatting. Zo'n boek verdient het
bekend te worden niet alleen in het binnenland,
maar ook in het buitenland.
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