Boekbespreking
Les peupliers dans Ia production du bols et 1'utilisation des terres. —• Publication de
la Division des forêts de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (F.A.O.). Rome, 1956, 525 blz. 257 afb.
Dit uitvoerige, goed gedocumenteerde werk is het resultaat van de samenwerking
van de leden van de Permanente Commissie van de Internationale Populieren Commissie. Onder leiding van het hoofd van de sectie bospolitiek van de afdeling bosbouw
van de F.A.O., Fontaine, hebben de verschillende deskundigen ieder een onderdeel van
de populierenteelt belicht.
Het is verheugend, dat thans een boek is verschenen, waarin de kennis omtrent dc
eigenschappen en de cultuur van de populier systematisch is gebundeld. De populier
immers, zo bij uitstek geschikt voor de nieuwe gebruiksmogelijkheden van hout, die
zijn ontstaan door de moderne techniek.
Houtzagers en Pourtet schreven het eerste deel, dat handelt over de indeling, herkenning en verspreiding van de populieren. Van iedere sectie worden de voornaamste
soorten en klonen systematisch beschreven. W e mogen de auteurs hiervoor zeer dankbaar zijn, want er heerste veel verwarring op het gebied van de nomenclatuur. Voor
de internationale registratie van de populieren dient thans gebruik gemaakt te worden
van een „fiche d'indentification", zodat eeri uniforme beschrijving is gewaarborgd. Tevens wordt gewezen op het grote belang van een goede regeling van de controle op
de herkomst en identiteit van de verschillende in de handel voorkomende typen. Van
de wijze, waarop dit in een aantal landen geschiedt, wordt een overzicht gegeven.
Hoewel de naamgeving nauwkeuriger had kunnen zijn, is deze bijdrage zeer belangrijk.
Het tweede deel is gewijd aan de cultuur. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de
intensieve cultuur buiten het bos en de meer extensieve cultuur in het bos. De eerste
wijze van cultuur wordt behandeld door Herbignat en Piccarolo. Zij geven een uitstekend overzicht van de te volgen techniek, vanaf het stekken in de kwekerij, tot het
tijdstip, waarop de bomen kaprijp zijn. Uit het overzicht van de verzorging van de
opstanden in een groot aantal landen, blijkt, dat de populier bij deze intensieve cultuur
niet kan worden behandeld als een echte bosboom. Het plantverband, dat onder verschillende omstandigheden sterk varieert, is over het algemeen veel groter, dan bij
echte bosbomen, vooral in die gebieden, waar slechts hout van grotere afmetingen
wordt verlangd.
Na vervolgens de combinatie populier-landbouw te hebben besproken, passeren de
verschillende methoden van aanleg van opstanden en rijenbeplanting de revue, terwijl
in het bijzonder wordt stil gestaan bij het snoeien en opkronen. Tenslotte wordt een
beschouwing gegeven over de aanwas en de economische aspecten, waarin zeer veel
cijfermateriaal is verwerkt, w.o. enkele massatabellen en financiële berekeningen voor
verschillende gebieden, die een goed inzicht geven in de financiële mogelijkheden van
de populierencultuur.
Langs waterlopen vormen populieren in bepaalde gebieden natuurlijke opstanden.
Elders kunnen ze worden aangeplant in bossen van andere houtsoorten. Bauer en
Gaillard geven een goed gedocumenteerde behandeling van deze extensieve cultuur en
resultaten van deze cultuurwijze. In het bijzonder de omzetting van hakhout is in dit
verband van belang. De bodemkundige zijde van dit vraagstuk wordt uitvoerig belicht.
Daar het bij de populierenteelt gaat om ongemengde opstanden, bestaande uit bomen
van gelijke leefüjd en veelal één kloon, is de kennis van de populierenvijanden en hun
bestrijding van enorm belang. Régnier en Peace geven op uitstekende wijze een overzicht van de dierlijke vijanden, alsmede dc ziekten, veroorzaakt door uitwendige omstandigheden, en de plantaardige vijanden. De bestaande gegevens over de oorzaken
en de veroorzakers van ziekten en beschadigingen en dc bestrijding ervan, zijn hier
overzichtelijk verzameld.
Dc populierenteelt kan vooral worden verbeterd en uitgebreid door het in cultuur

brengen van nieuwe typen. De kennis van de genetica is in dit verband van veel
belang, Johnsson geeft dan ook, na een algemene inleiding over de genetica van de
populieren, een uiteenzetting van de verschillende methoden, die kunnen leiden tot de
verkrijging van goede, sneller groeiende vormen.
Het laatste deel is gewijd aan het hout ,het gebruik ervan en de exploitatie van
populierenopstanden. Giordano begint met een bespreking van de anatomische, physische, mechanische en chemische samenstelilng van het populierenhout. Dit gedeelte
bevat een schat van exacte gegevens over het hout van verschillende soorten en klonen.
Nadat vervolgens de fouten van het hout zijn behandeld, wordt een hoofdstuk gewijd
aan de techniek van de velling en tenslotte volgt nog een overzicht van de gebruiksmogelijkheden van het hout.
Hoewel uiteraard zelfs in een dergelijk boek niet alles over de populier kan worden
gezegd, hebben de schrijvers allen, die bij de populierenteelt zijn betrokken, een grote
dienst bewezen, door de systematische en wetenschappelijke behandeling van deze
cultuur in zijn geheel. Door een hechte samenwerking van internationaal bekende
experts is zo een zeer waardevol boek ontstaan, dat gedrukt is op uitstekend papier,
dat 20% populierenpulp bevat. Bovendien is het geïllustreerd met een zeer groot aantal
duidelijke foto's en tekeningen en voorzien van een grote hoeveelheid documentatiemateriaal.
J. T. M. Broekhuizen.

Het streekplan. Ruimtelijke ordening als regionaal probleem. P. D. M. Pijnenburg.
Serie „Recht en maatschappij" II. Van Gorcum en Co. Assen: 1—232, 1 afb., veel lit.
opgaven, 1956.
In dit eerst als dissertatie verschenen boek bespreekt de auteur — referendaris ter
provinciale griffie te 's-Hertogenbosch — het streekplan in Nederland. Onder streekplan verstaat hij hierbij het streekplan zoals het ontworpen wordt op grond van laatstelijk de wet houdende voorlopige regeling inzake het nationale plan en streekplannen van
28 september 1950, van welke wet de geldingsduur enkele malen werd verlengd.
Volgens de schrijver neemt het streekplan in de ruimtelijke ordening een voorname
plaats in, mede doordat in Nederland de provincie in feite de krachtcentrale der ruimtelijke ordening geworden zou zijn. Zeker in het zo dicht bevolkte Nederland zal het
staatsprobleem no. 1 van de toekomst: gebrek aan ruimte, de ruimtelijke ordening vroeg
of laat een overheersende plaats in de maatschappelijke bedrijvigheid bezorgen, zo zegt
hij.
Dat topologische problemen voor Nederland van belang zijn, kan men de schrijver
toegeven. Of de provincies hierbij zulk een overwegende rol spelen en zullen spelen,
zou men anders kunnen zien, denkende aan de Rijksactiviteiten op het gebied van verkeer, waterstaat, ruilverkaveling, herverkaveling, IJsselmeerpoIders, Deltaplan, Lauwerszee, militaire zaken, bosbeheer, mijnbouw, ontwikkelingsgebieden enz.
De auteur stelt, dat men in Nederland nog niet toe is aan positieve ruimtelijke ordening. Hij komt tot deze stelling, doordat de positieve bedoelingen van streekplannen en
gemeentelijke uitbreidingsplannen gehandhaafd worden door verbodsbepalingen, dus
door iets negatiefs. Hij schijnt daarbij bovengenoemde Rijksactiviteiten buiten beschouwing te laten; hij maakt blijkbaar de meer voorkomende vergissing, dat al die Landsbemoeiingen niet onder de term „ruimtelijke ordening" zouden zijn te begrijpen.
De schrijver bespreekt verder de vraag, of een streekplan de burger kan en moet
binden en beantwoordt deze vraag ontkennend. Daarbij sluit hij zich aan bij de geest
van het nieuwe ontwerp van wet op de ruimtelijke ordening (1956). Auteur bepleit,
dat streekplannen globaal dienen te worden gehouden en dat een kaart niet steeds de
hoofdzaak behoeft te zfjn en dat evenmin alle grond in de door het plan beschouwde
streek volledig „bestemd" behoeft te worden. Ook aan de financiële gevolgen van het
streekplan — w.o. de vraag, in welke gevallen burgers aanspraak behoren te kunnen
maken op vergoeding van door het streekplan geleden schade — worden beschouwingen
gewijd. Wordt het nieuwe ontwerp tot wet, dan vervalt deze kwestie, daar het streekplan
de burgers niet zal binden.
Tot slot behandelt de schrijver de oorzaken van het geringe practische resultaat van
de reeds 25 jaren bestaande wettelijke regeling van het streekplan. In dit verband bespreekt hij ook de wenselijkheid de burgers meer bij de voorbereiding van de streekplannen te betrekken, ten einde bij hen beter begrip hiervoor te wekken.
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Het bock is, vooral door zijn literatuur-verwijzingen een nuttig middel om zich in de
behandelde materie in te werken.
Aangezien de bosbouw in Nederland nu en dan met de in dit boek besproken „ruimtelijke ordening" te maken krijgt, al is dat dan niet de „Räumliche Ordnung im Walde"
(Weber, 1912), is het nuttig te weten, dat men het nodige hierin kan naslaan, althans
tot een nieuwe wet het Staatsblad zal hebben bereikt.
D. Burger.

Referaten
La I X Sessione della Commissione Internazionale del Pioppo. Aldo Pavari. Monti e
Boschi. 7 (S), 1957 (291—299).
Onder de krachtige impuls van de Afdeling voor Bosbouw en Bosproducten van de
F.A.O., heeft de internationale samenwerking op bosbouwgebicd zich ontwikkeld tot een
belangrijke bijdrage aan de vooruitgang van de landen afzonderlijk en ook van de
gehele wereld.. Eén van de meest actieve en succesvolle organismen, die deel uitmaken
van de F.A.O., is de Internationale Populieren Commissie.
Deze commissie werd in 1947 te Parijs opgericht. In 1948 werd prof. Guinier (Frankrijk) tot president gekozen en prof. Houtzagers (Holland) tot vice-president. De congressen werden achtereenvolgens gehouden in Italië, België, Nederland, Engeland en
Duitsland. In april van dit jaar waren talrijke gedelegeerden uit Europa en van overzee ter viering van het tienjarig bestaan op het 6e congres te Parijs. Zij betuigden hun
dankbaarheid aan de president prof. Guinier, die de commissie zo bewonderenswaardig
tot haar tegenwoordige efficiëntie bracht. De vice-president prof. Houtzagers was wegens een ernstige ziekte niet aanwezig. Helaas stierf hij enige tijd later, tot algemeen
leedwezen om een zo ernstig verlies van een eminent man van wetenschap, aan wien de
eer toekomt één van de stichters van de moderne populierencultuur te zijn.
Enkele interessante cijfers: In Frankrijk bedraagt de productie van populierenhout in
gezaagde sortimenten voor meubels, constructies enz. 1.340.000 m3, voor lichte emballage
510.000 m3, triplex 140.000 m:{, brandhout 55.000 m3; totaal 2.045.000 ma. Aan dit cijfer
is nog toe te voegen de geweldige hoeveelheid hout, die gebruikt wordt voor papïer,
mijnen enz. Deze hoeveelheid betekent 21% van al het geproduceerde werkhout en
57% vat uit loofhout verkregen hout. Hierbij bedraagt de oppervlakte slechts 1,3%
en 2.1% van de totale bosoppervlakte.
Ook in Duitsland, België en Nederland is de populierencultuur zeer belangrijk. In
Noordelijke landen, speciaal Zweden, Finland en enkele landen van de Sovjet Unie,
zijn er grote hoeveelheden spontaan populïerenbos, vooral van Populus tremula. In
Zweden berekent men de voorraad op 20.000.000 m3 en de jaarlijkse aanwas op
326.000 m3.
W a t Italië betreft erkent men in het internationale kamp het absolute primaat van dit
land in de populierencultuur. De snelgroeiende clonen, die men verkreeg onder leiding
van de professoren ïacometti en Piccarolo, werden verbreid over veel Europese landen
en ook overzee, zoals naar Argentinië.
Na het aftreden van prof. Guinier en diens benoeming tot honorair president heeft men
een vertegenwoordiger van Italië, het land waar het volgende congres zal plaats hebben, tot president benoemd prof. G. Giordano. Om het Permanente Comité in zijn taak
terzijde te staan zijn talrijke werkgroepen van specialisten benoemd, die het voorbereidend werk zullen doen voor dit congres, dat in 1959 zal worden gehouden. Het werk
in Parijs werd voorafgegaan en gevolgd door interessante excursies zowel naar beplantingen als naar industriële ondernemingen, die het hout verwerken.
T. B.
N.B. W i j plaatsen dit referaat als voorlopige mededeling, omdat het algemene Nederlandse rapport nog moet worden opgenomen. Red.
*

