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Boekbesprekingen
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Op bijzonder slagvaardige, heldere en kernachtige wijze worden hier de uitgangspunten en elementen van het landschapsbeheer in de USA
uiteengezet. Het verhaal omvat 71 bladzijden, welke
voor 2 / 3 met beelden en V3 met tekst zijn voorzien. Het
geheel laat zich als een beeldroman lezen.
De doelstellingen van het boekje worden eerst
uiteengezet:
"het ontwikkelen van beleidslijnen voor landschapsbeheer door de dienst, op grond waarvan richtlijnen
zijn aan te geven voor de benadering van de visuele aspecten van het beheer van de natuurlijke
rijkdommen." Een tweede deel zal zich met de praktische toepassingen bij houtproduktie, water-, fauna- en recreatiebeheer bezighouden.
Onder landschapsbeheer wordt verstaan de planvorming en de vormgeving van de visuele aspecten
van meervoudig functionele landinrichting.
Uitgangspunten zijn daarbij de visuele aspecten,
aangezien volgens een opgave 87% van de menselijke beleving op visuele indrukken berust en van
deze het psychologisch welzijn derhalve goeddeels
afhankelijk is. Deze laatste bewering wordt nergens wetenschappelijk gefundeerd.
De drie grondslagen waarop dit landschapsbeheer
in de USA rust, worden als volgt omschreven:
1 Elk landschap heeft een definieerbare karakteristiek, ongeacht afmeting of verdeling ervan.
2 Visuele variatie is te prefereren boven eenvormigheid.
3 Afwijkingen van de landschapskarakteristiek
kunnen groot of klein zijn, maar kunnen doorgaans
in de vormgeving tot visueel aanvaardbare variabiliteit worden geïntegreerd.
Allereerst wordt dan ingegaan op de landschapskarakteristiek. Men verstaat hieronder de algehele indruk als gevolg van de unieke combinatie van visuele
elementen, waarbij vorm, lijn, kleur en textuur een
rol spelen
De omschrijving laat geen strakke Massificatie
toe, doch geschiedt met de door R. Burton
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Litton, jr. in 1968 ontwikkelde terminologie: panoramisch, blikvangend, omsloten, gericht, overdekt,
detail-dominerend en korststondig (atmosferisch,
schaduwend, spiegelend, dynamisch, tekenen van
leven).
De mate van gevarieerdheid kan volgens een curve
vanaf een minimum via een optimum naar een
maximum oplopen. Het meest wenselijke (het optimum) is niet altijd en overal hetzelfde en gefixeerd.
. De afwijkingen van het karakteristieke landschap
ontstaan doormenselljk ingrijpen. Zij worden kwalitatief beoordeeld naar de mate waarin vorm, lijn,
kleur en textuur ontleend zijn aan het karakteristieke
landschap.
Vervolgens wordt ingegaan op deze laatste vier
genoemde aspecten welke elementen van dominantie worden genoemd. De mate van dominantie van
elk hangt weer af van hun plaats in het visuele
beeld (voorgrond, achtergrond, onderlinge afstand
e.d.).
Dit brengt ons tot de beschrijving van de zgn.
dominantie-principes, waaraan de dom in anti e-e lementen onderworpen zijn, t.w. contrast, opeenvolging
(zowel cognitief als affectief), lijnvoering, convergentie, co-dominantie en omlijsting of omsluiting.
Tot nu toe werd aandacht geschonken aan de min
of meer vaststaande aspecten van de landschapskarakteristiek. Vervolgens komen de variabele factoren aan de orde: beweging, belichting, weersomstandigheden, seizoenen, afstanden, waarnemingspositie, schaal en waarnemingstijd.
De analyse van het landschapskarakter tenslotte
is noodzakelijk voor het vinden van onderlinge
samenhangen tussen de bovenbeschreven grondslagen, elementen en principes, alvorens tot het
ontwerpen van vorm en functie te kunnen komen.
De verhandeling besluit met een opsomming van
zeven landinrichtingsalternatieven, variërend van afbraak en vernieling via herstel, verandering en
onderschikking naar bewaring en versterking. Een
verklarende lijst van gebruikte termen en een literatuurlijst sluiten de publikatie af.
Wat kan nu de betekenis van deze op zichzelf
leerzame verhandeling zijn voor de landinrichting
in Nederland?

Allereerst moet worden gesteld dat zij niet pretendeert universeel te zijn. Integendeel heeft zij met
andere vormen van landschapsanalyse in de VS
(Mc Harg, Patri c.s.) gemeen, dat zij zich uitsluitend
richt op de natuurlijke of halfnatuurlijke landschappen waartoe de bosgebieden en de Nationale Parken gerekend moeten worden. Naar mijn mening
zullen wij ons in verband met onze cultuurlandschappen dan ook kritisch moeten opstellen zowel
ten aanzien van de uitgangspunten als van de gebruikte methodieken. De werkelijk zeer consequent
doorgevoerde visuele benadering is pragmatisch en
daarom aantrekkelijk door haar relatieve eenvoud.
Zij bergt echter ook risico's in zich, waarvan ik de
volgende wil noemen:
1 Beschrijving en waardering gaan ongemerkt in
elkaar over. Het gevaar hiervan is dat deze laatste
niet expliciet berust op objectieve normen, doch
impliciet wordt verricht van uit subjectieve afwegingen (van de onderzoeker bijvoorbeeld).
2 De benadering van de landschap-karakteristiek
uitsluitend door de "ogen van de bezoeker" verengt de functies van het landschap en geeft prioriteit aan het uiterlijk voorkomen. Het gevolg hiervan kan zijn een zgn. "beautification", d.w.z. maatregelen van inrichting en beheer geheel gericht op
de "schone schijn", waardoor geen inzicht wordt
verkregen in de werkelijke samenhangen en de therapie vaak blijft steken in symptoombestrijding.
3 De typisch Amerikaanse benadering van analyse
tot synthese kan lelden tot een uitholling van de
"integriteit" van het landschap en de "integraliteit"
van factoren en functies. Het is als met alle
levensprocessen:
het geheel is meer dan de som der delen, het kan
dan ook niet uit die delen worden afgeleid maar
vraagt een totaliteitsbenadering met daartoe geeigende methoden.
Het feit dat, wat dit laatste betreft, het moderne
landschapsbouwkundig onderzoek in Nederland veel
steun heeft aan juist In de USA verrichte onderzoekingen geeft wel aan, dat er pure winst zit in het
kennisnemen van deze serieuze worsteling met de
problemen in de Verenigde Staten.
P. Tideman
Burger, Hzn. D. Seedlings of some tropïcal trees and
shrubs mainly of South East Asia, Wageningen,
Pudoc, 1972. 399 blz.
Het hier besproken werk van de heer Burger berust

op resultaten van onderzoek dat door hem gedaan
werd aan het Bosbouwproefstation te Bogor (Buitenzorg) in 1921. In 1924 was het manuscript gereed
voor publikatie. Sedertdien werden in een periode van
45 jaar verscheidene pogingen gedaan om het uitgegeven te krijgen. Door gelukkige omstandigheden kreeg de schrijver in 1967 weer de beschikking over de oorspronkelijke tekeningen en
bovendien wist hij eindelijk een weg te vinden om
dit waardevolle werk uitgegeven te krijgen bij Pudoc.
De titel van dit boek dekt niet nauwkeurig de inhoud, want het behandelt in hoofdzaak bomen en
struiken van Java. Vele daarvan komen echter
elders in Zuidoost-Azië ook voor. In feite wordt hier
dus slechts een kleine, vrij willekeurige collectie beschreven uit de grote hoeveelheid soorten die Zuidoost-Azië rijk is. Dit is dan ook niet het meest belangwekkende motief van het boek.
Belangrijk is dat een voortreffelijke methode van
beschrijving wordt weergegeven, waardoor het mogelijk wordt kiemplanten en jonge bomen te herkennen. Voorop stond dat de soortechtheid van het
zaad volledig gewaarborgd was. Dit basiswerk is
uiterst noodzakelijk om daarop voort te kunnen
bouwen bij het volgende stadium dat voor de bosbouw van groot belang is, nl. de aanleg van cultuurbossen met deze boomsoorten. Zijn methodiek
vormt hiervoor dus het uitgangspunt dat zal moeten
worden gevolgd door teeltkundige proefnemingen,
door de aanleg van zaadtuinen en berekening
over groei en houtkwaliteit. Vooral nu de resten
oerwoud in de tropische gebieden steeds verder
worden aangetast, komt de noodzaak naar voren
om daarvoor in de plaats cultuurbos aan te leggen.
Ondanks het grote werk dat de botanici verricht
hebben bij het classificeren en beschrijven van duizenden soorten bomen en struiken die daar groeien,
waardoor het mogelijk wordt velen in het bos te
herkennen, dreigen thans de overige kwaliteiten van
deze soorten voorgoed verloren te gaan.
Het zou bijzonder nuttig zijn, wanneer in ieder geval van de belangrijkste soorten nadere gegevens
zouden worden verzameld. En daarmee moet niet
te lang meer worden gewacht, want de gemechaniseerde bosexploitatie deinst niet meer terug voor
het oerwoud.
Uit dit oogpunt bekeken is de stimulans die uitgaat
van dit boek van Burger over de zaailingen van een
aantal bomen en struiken uit Zuidoost-Azië bijzonder belangwekkend.
J. F. Wolterson
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Publikaties verkrijgbaar bij de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
De volgende publikaties zijn te verkrijgen door het
gireren van de hierna vermelde bedragen, verhoogd
met f 1,50 porto- en administratiekosten voor elke
zending, op de postrekening van de penningmeester
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereninging,
kantoor Arnhem, nr.90 84 88,met vermelding van
het verlangde, waarbij kan worden volstaan met de
aanduiding van het tussen aanhalingstekens gestelde.
"Documentatie eerste 30 jaargangen" van het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift (gerubriceerd
en volgens schrijvers)
"Opbrengsttabeilen
voor de groveden" in Nederland; 1950
"Nederlandse bosinsecten",
determïnatietabel
volgens beschadigingen e.d.; bestrijdingsmogelijkheden; 1950
"A. J. van Schermbeek" en zijn werk in het
vroegere rentambt Breda (gedeeltelijke bosgeschiedenis van de Baronie van Breda); 1953
"De Japanse lariks" (publikatie Studiekring);
1954
"Het reeënvraagstuk"; 1960
"Minutentabellen
1964" voor het vellingswerk
van douglas
"Minutentabeilen
1962" voor het vellingswerk
(handzaag) van Oostenrijkse den, Corsicaanse
den en fijnspar
"Niederiande", speciaal nummer van het Allgemeine Forstzeitschrift (over de bosbouw in
Nederland); 1969
"Bosbouw in Nederland", geïllustreerd oriënterend overzicht; 1970
"Forestry in the Netherlands"; 1970
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* Voor bestelling van meerdere exemplaren van Bosbouw
in Nederland geiden de volgende prijzen:
prijs per stuk bij afname van 25 tot 100 stuks ƒ 2,75
prijs per stuk bij afname van 100 tot 250 stuks f 2,50
prijs per stuk bij afname van 250 en meer stuks ƒ 2,—

Voorts verkrijgbaar:
"Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in
Nederland". Met van ringband- (multo-) perforatie
voorziene bijlagen, waaronder opbrengsttabellen
de voornaamste Nederlandse produktiehoutsoorten.
Bestellen door overschrijving van ƒ 6,— op de postrekening van de "Secretaris Commissie Candidaat
Houtvesters", kantoor Wageningen, nr. 90 41 61,
onder vermelding van "Richtlijnen".
De opbrengsttabellen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar door overschrijving van ƒ 1,50 op deze postrekening, onder vermelding van "Opbrengsttabellen",

