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Wanneer plotseling een kloek gebonden boek op je
bureau terecht komt dat na enig doorbladeren een
nieuwe uitgave blijkt te zijn van iets wat als losbladige
provisorische bundel een tiental jaren geleden begonnen is, dan kijk je toch wel even op. De baby, die
uw recensent destijds zelf nog gebakerd heeft - maar
daarna uit het oog verloren, zo gaat dat - is een tiener
geworden. Met enige vertedering zeg je dan direct
"wat is-tie flink geworden", maar wat je vooral interesseert, is de vraag "wat zit erin?". Wees maar gerust: een degelijk karakter' Kon in 1970 al niet van
een lichtzinnige inslag worden gesproken: immers de
inhoud was verre van eenvoudig, de stof vroeg gedegen bestudering en was slechts voor een beperkte
lezerskring toegankelijk; de zaak blijkt er toch in 1981
nog aanzienlijk zwaarder op te zijn geworden! Zowel
naar omvang (524 blz., 18 foto's, 27 figuren en 34 tabellen) als naar diepgang kan hier gerust van zware
kost worden gesproken.
De "Richtlijnen" van voorheen zijn geen richtlijnen
meer, maar zijn een standaardwerk geworden, waar
vrijwel alles over aanleg en beheer van bos en beplantingen in staat. Met enige spijt wordt in de inleiding wel geconstateerd, dat een hoofdstuk over
bostypologie niet mogelijk was en dat de hoofdstukken over natuurlijke verjonging en menging vrij
beknopt zijn, maar verder hebt u alles . . . . Indrukwekkend is al de inhoudsopgave, "als een telefoonboek": met veel cijferige verwijsnummers wordt aangekondigd dat de lezer achtereenvolgens te maken
krijgt met: houtsoortenkeuze (nog steeds geen boomsoortenkeuze?); bosaanleg; bosverzorging; aanleg en
onderhoud van beplantingen buiten bosverband;
bosbescherming; oogst; bosontsluiting; houtafzet;
boekhouding; algemene informatie; en in bijlagen:
eisen van de houtsoorten (boomsoorten denk ik dan
weer, want als het hout ook al eisen gaat stellen . . . . ) ;
bodem en bodemgeschiktheidsbeoordeling; kwali-

teitsnormen en produktiegegevens; ziekten en aantastingen; houtmeting t.b.v. de houtafzet; literatuur;
en voorts tabellen en figuren. Dit zijn uiteraard alleen
de "grote" hoofdstukken, elk van deze bevat een
woud aan paragrafen met talrijke onderwerpen, ondoenlijk om hier alle op te noemen. Zo geeft bijvoorbeeld het hoofdstuk algemene informatie zeer nuttige
overzichten van organisaties, opleidingsmogelijkheden, wetten, lasten, fiscale en subsidieregelingen,
adressen, tijdschriften, etc.
Als je dit alles overziet en de geweldige hoeveelheid informatie weegt, ja zelfs letterlijk . . . . . dan
heeft de door de redactie waarschijnlijk met binnenpret aangehaalde uitspraak van Leibundgut pas
goed betekenis: "Es kann nicht die Aufgabe der Forschung sein Ruhebetten für Denkfaule zu schaffen".
Nee, n e e . . . .
Van rustgevende ontspanningslectuur moet u zich
inderdaad iets anders voorstellen. Dit is een naslagwerk dat denken en studie van de gebruiker
vraagt. De redactie s t e l t : " . . . geschreven voor diegenen, die belast zijn met de zorg voor bossen en beplantingen en bij de uitoefening van die taak bereid
zijn ook zelf na te denken over de te nemen beslissingen".
Men doelt dus op een veel groter publiek dan
voorheen, toen de eerste "Richtlijnen" alleen
bestemd waren voor het beheer van de terreinen van
Staatsbosbeheer en het geven van advies aan particuliere boseigenaren. Toch wordt in het boek die
bredere "klantenkring", ongetwijfeld bestaande uit
zéér uiteenlopende disciplines, nauwelijks anders benaderd dan de selecte groep bosbouwers van toen.
Men begint op bladzijde 3 gewoon het bos aan te
leggen en wel met de behandeling van de groeicriteria voor de houtsoortenkeuze (het woord boomsoortenkeuze zou men vermoedelijk meer horen in
dat grotere publiek dan alleen van houttelers). Zo
gezegd met de deur in huis vallend. Maar wat nu erg
nuttig zou zijn geweest, zeker met het oog op dat
nieuwe publiek, dat was een beschouwing vóór de
aanleg, vóór de technische benaderingen. Juist de
niet-volbloedbosbouwers, toch ook belast met de
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zorg voor beplantingen en stellig bereid na te denken
over beslissingen (die zorg dwingt daar trouwens wel
toe), juist zij zouden zo gebaat zijn geweest met een
hoofdstuk over het waarom, voorafgaand aan al het
hoe. Met name op dat punt, op het afwegen dus van
bos en beplanting ten opzichte van andere gebruiksvormen en bestemmingen, zijn de beslissingen veelal
zo lastig en moet de keus vaak moeizaam en in elk
geval zeer gemotiveerd bevochten worden. Moeilijker
is dat dan de vraag of je op een laarpodzolgrond nu
wel of niet beuken kunt planten. Het verkrijgen van
argumenten voor de motivering of er wel of niet geplant moet worden, dat geeft vaak de pijn, en pas
daarna het wat en hoe. Begrijpt u mij niet verkeerd:
dit is geen respectloze benadering van dit boek met
zijn ongetwijfeld grote verdienste, maar ik had zo
graag nog een uiterst belangrijk aspect erbij behandeld willen zien en daarvoor zelfs desnoods een
aantal pagina's "aanleginformatie" willen missen. Zo
zit dat in een bredere lezerskring! Het zijn nu eenmaal
nog niet allen ware gelovigen die dit boek ter hand
zullen nemen, op zoek naar oplossingen voor hun
noden.
Na deze hartekreet over wat er niet in staat weer
terug naar wat er wel in staat. De veelzijdigheid aan
technische informatie maakt het boek tot een verplicht nummer voor elke groene boekenkast. Waar
achter de redactie een legertje verschillend geaarde
specialisten stond om het materiaal aan te dragen, is
het uiteraard niet verwonderlijk dat het ene onderwerp een wat andere tint heeft dan het andere en
dat er in de diepgang der artikelen ook verschil is.
Hinderlijk is dit zeker niet: er bleef voldoende evenwicht bewaard. Wel is het onvermijdelijk dat een gevarieerde lezerskring ook verschillende opvattingen
zal hebben over de zwaarte van diverse onderwerpen. Zo zal een stadsgroenman wellicht glimlachen over een paragraafje .van 13 regels over vandalisme, waarbij nog een belangrijke zorg blijken te

Poplars and willows in wood production and land use.
Published under the auspices of the International
PoplarCommlssion. FAO, Rome, 1979.328 pp.
Na 22 jaar meende de Internationale Populieren
Commissie dat de tijd gekomen was voor een herziene druk van het oorspronkelijke boek: "Poplars in
forestry and land use".
Veel is in de afgelopen 22 jaar veranderd, ook aan
de inzichten van de Internationale Populieren Commissie. Men achtte het noodzakelijk om het geslacht
Salix in de tekst te betrekken. Daarmee haalde men
een geslacht binnen de gezichtskring van de populie66

zijn de spijkers van verkeersborden in boomstammen. Daar kwam uiteraard de houtteler weer om
de hoek kijken, maar voor vele andere beheerders is
in de golf van vandalisme en agressie een spijker wel
het laatste waar zij zich zorgen over maken. Anderen
zullen wellicht met enige verbijstering kijken naar de
ellenlange lijst van ziekteverwekkers en insekten en
bij het beseffen van zoveel mogelijkheden tot
rampspoed besluiten om in voorkomende gevallen er
toch maar een specialist bij te halen. Weer anderen
zullen nooit hebben bedacht dat de Nederlandse
bodem zo ingewikkeld is en zullen wat benauwd hun
weg zoeken tussen alle brik-, podzol- en vaaggronden en vervolgens ook dankbaar de hand van
een deskundige grijpen. En dat is trouwens een
goede zaak dat men in brede kring leert beseffen dat
er bij aanleg en beheer van beplantingen vele vakspecialismen zijn, die men te hulp kan en moet
roepen, als men zelf de wijsheid niet in pacht heeft.
Adressen van die specialisten vindt men in het boek,
alsmede een opgave van allerlei tijdschriften en
boeken die nog meer kennis kunnen geven!
De uitvoering van het boek is goed, overzichtelijk
ingedeeld, duidelijk leesbaar. Het drukwerk is wel wat
grijzig van letter maar dat hangt met het gekozen
procédé en de kosten samen en is nauwelijks hinderlijk. Minder enthousiast ben Ik over de foto's, die
in deze techniek weinig tot hun recht komen en in
feite hadden kunnen worden gemist, temeer daar de
tekeningen voortreffelijk en eigenlijk illustratiever zijn.
Het is te verwachten, dat behalve de eerder genoemde zorgdragenden voor bossen en beplantingen, van ontwerpers tot uitvoerders/beheerders,
ook onderwijsinstellingen op HBO en universitair
niveau veel nut zullen hebben van dit boek.
De prijs is ƒ50,-, een fout in een beplantingsaanleg
kost ai gauw een veelvoud.
Aanschaffen dus.
J. L. Guldemond

rentelers en verbruikers dat grote verwantschap met
de populieren vertoont, zowel wat betreft hun plaats
in het systeem van Linnaeus voor de plantensystematiek als voor hun standplaats, de groeisnelheid en
het gebruik van het hout. Beide hebben hun grootste
verspreiding langs rivieren en waterlopen van de gematigde en subtropische gebieden van het noordelijk
halfrond van onze aarde. Op deze standplaatsen is
hun soorten- en vormenrijkdom het grootst. Beide
hebben ze alle eigenschappen van pioniers ook in die
uitzonderingsgevallen, waarin ze op droge gronden
groeien zoals trilpopulieren en oorwilgen. Hun zeer
snelle groei in vooral de subtropische gebieden, laat

een ongewoon korte omloop toe en levert vaak al na
enkele jaren groei bruikbaar hout.
Ook de teelt heeft zulke gunstige aspecten dat
deze houtsoorten tot de meest geteelde behoren. De
vermeerdering gaat door kort- of langstek of door het
gebruik van poten.
Het hout wordt voor allerlei doeleinden gebruikt
vanaf klompen en lucifers tot platen, planken, balken
en fineer en ten slotte voor het maken van papier en
vlechtwerk. Ook bij de huizenbouw spelen de populieren plaatselijk een grote rol. De bewerkbaarheid is
goed en de duurzaamheid van het hout is redelijk.
Het nieuwe boek geeft een duidelijk wereldomvattend beeld van al deze kenmerken en het gebruik
van de beide boomsoorten.
Medewerkers van over de hele wereld hebben de
stof voor dit boek aangedragen die door een zeer

ijverige redactie tot een zeer overzichtelijk en fraai
geïllustreerd boekwerk is samengebundeld. Het behandelt de beide geslachten en geeft informatie op
een wijze die ten voorbeeld kan strekken voor boeken
over andere boomgesiachten, waarover wij ook wel
gaarne beter geïnformeerd zouden willen zijn.
Het wordt tijd dat in de dichtbevolkte tropische
landen ook dergelijke geslachten of soorten van
bomen gevonden zullen worden en dat die dan op de
agrarisch benutte gronden hun plaats zullen vinden.
Het is te hopen dat de FAO ook in dit opzicht vooraan
zal gaan om daarmee alle landen die "agroforestry" in
hun vaandel dragen van dienst te kunnen zijn. Populier en wilg hebben in dit systeem hun plaats reeds
lang geleden veroverd, zoals uit dit nieuwe boek overduidelijk blijkt.
J. F. Wolterson

Uit: Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij.

Structuurschema voor de landinrichting
In het structuurschema zijn de
dertien doelstellingen van het Nationale Landinrichtingsbeleid opgebouwd en uitgewerkt, waarbij
aan zes ervan extra accent gegeven wordt, te weten:
1 het opheffen of verminderen
van regionale inkomensachterstanden in de land- en tuinbouw;
2 de verbetering van de werkomstandigheden in de land- en tuinbouw;
3 het verruimen van de keuzemogelijkheden in het grondgebruik voor de land- en tuinbouw
op langere termijn;
4 het leveren van een bijdrage
aan een zodanige inrichting van
het landelijk gebied dat het verstedelijkingsbeleid
wordt
ondersteund;
5 het leveren van een bijdrage
aan de veiligstelling en ontwikkeling van natuurgebieden en cultuurhistorische elementen en van
natuurwaarden en het scheppen
van voorwaarden voor een doelmatig beheer.
6 het leveren van een bijdrage
aan de ontwikkeling van bestaande en de aanleg van nieuwe

bossen en het scheppen van voorwaarden voor een doelmatig beheer;
Aan het onderdeel "Bos en bosuitbreiding" zijn de pagina's 91-96
gewijd. Na een historische inleiding en een paragraaf over de
vele functies van het bos luidt de
tekst als volgt:
Samenhang met het ruimtelijk
beleid
Het ruimtelijk beleid inzake de
bosbouw is in hoofdlijnen verwoord in de Nota Landelijke Gebieden. Deze hoofdlijnen houden
in dat:
- het
bestaande
bosareaal
zoveel mogelijk in stand wordt gehouden en verbeterd;
- uitbreiding van het bosareaal,
ook door particulieren, wordt bevorderd;
- het beheer wordt afgestemd op
de meervoudige functies van het
bos.
Met betrekking tot de uitbreiding van het bosareaal is het
beleid gericht op de aanplant van
30.000 tot 35.000 ha bos in de periode die loopt tot in de jaren negentig. Daarvan wordt ongeveer
een derde aangeplant in de

Randstad, een derde in de IJsselmeerpolders en een derde elders.
Daarnaast zal uitbreiding van het
bosareaal
door
particulieren
worden bevorderd. De regering Is
van oordeel dat op deze wijze naar
vermogen wordt ingespeeld op de
groeiende behoefte aan hout en
aan meer bos ten behoeve van de
openluchtrecreatie, de natuur en
de landschapsontwikkeling. Realisering van door de overheid voorgenomen bosuitbreiding zal voor
een deel plaats kunnen vinden in
het kader van landinrichtingsprojecten. De relatie tussen bosuitbreiding
en
landschapsbouw
treedt daarbij sterk naar voren.
Knelpunten
Het Nederlandse bos heeft voor
het merendeel een lage leeftijd en
is eenzijdig van samenstelling. Dit
levert niet alleen een kwetsbaar,
maar ook een onrendabel bosbestand op. Het houtproducerend
vermogen van dit type bos is
gering en de beheers- en onderhoudskosten zijn hoog. Een optimale bijdrage aan de instandhouding van het natuurlijk milieu
en aan de openluchtrecreatie kan
van dit type bos ook niet worden

verwacht. Daar komt bij dat het
Nederlandse bos uit het oogpunt
van openluchtrecreatie relatief ongunstig gesitueerd is. Juist in de
randstad, waar de grootste behoefte aan mogelijkheden voor
openluchtrecreatie bestaat, ligt
maar heel weinig bos. Bij de al genoemde bosuitbreiding zal dan
ook een sterk accent op bosaanleg
in de randstad worden gelegd. Een
deel van dit bos zal in het kader
van nieuwe recreatiegebieden
worden gerealiseerd. Een efficiënt
beheer van het bos wordt bemoeilijkt doordat een deel van het bosareaal (+ 85.000 ha) naar situering
en eigendomssituatie vrij sterk is
versnipperd. Bovendien laat de
ontsluiting op een aantal plaatsen
te wensen over. In combinatie met
hoge loonkosten en voor de Nederlandse bosbouw te lage houtopbrengsten, heeft deze situatie
tot gevolg dat de rentabiliteit van
het Nederlandse bosbedrijf al tientallen Jaren bijzonder laag is.
Voorts vormen andere menselijke
activiteiten in het buitengebied en
de infrastructurele maatregelen
die daarmee samenhangen, nogal
eens een belemmering voor een
efficiënt
bosbeheer
en
een
duurzame instandhouding en ontwikkeling van het bos: daling van
het waterpeil, achteruitgang in waterkwaliteit, versnippering van
areaal ten gevolge van doorsnijding door wegen en te zware
recreatieve druk. Maatregelen tot
verbetering van deze situatie zijn
onder meer gericht op het verlagen van de beheers- en onderhoudskosten. Daarnaast kunnen
inrichtingsmaatregelen
in
het
kader van landinrichting een bijdrage leveren aan het waarborgen
van fysieke omstandigheden die
noodzakelijk zijn om tot een beter
ontwikkeld bos te komen met
name door een verbetering van de
ontsluiting en de vormen van beter
beheerbare eenheden door herverkaveling van gronden. .
68

De verwerving van de voor bosuitbreiding benodigde hoeveelheid
grond in voor het bosbeheer toereikende aaneengesloten oppervlakten zal vaak op problemen
stuiten. Op de in aanmerking komende grond worden van vele
kanten, zoals vanuit wonen,
werken en verkeer, claims gelegd.
Bovendien vinden er in feite in alle
gevallen op dit moment andere activiteiten plaats, die bij bosaanleg
verplaatst zullen moeten worden
of zullen moeten wijken. Aan inpassing van de bosaanleg in het
bestaande bodemgebruik en aan
verwerving van gronden kunnen
door
landinrichting
bijdragen
worden geleverd.
Bij realisering van de op dit
moment aan het bos toegedachte
functies voor openluchtrecreatie,
in stand, houden en ontwikkelen
van natuurwaarden, het leveren
van een bijdrage aan de kwaliteit
van het landschap, het produceren
van voldoende hout worden deze
afzonderlijk niet optimaal vervuld.
Vanuit de verschillende beleidssectoren bestaat daardoor de
neiging om het vervullen van één
bepaalde functie sterk te benadrukken. Dit levert echter een
tweetal problemen op: door het
geven van prioriteit aan één
functie komt de vervulling van de
andere functies in de knel (bijv.
houtproduktie ten opzichte van natuurwaarde) maar bovendien kan
daardoor de noodzakelijke duurzame instandhouding en ontwikkeling van het bos In gevaar
komen. Afhankelijk van plaats en
situatie kunnen vanzelfsprekend
wel accenten worden gelegd. Inrichtingsmaatregelen
kunnen
ertoe bijdragen dat de functies
ieder voor zich zo goed mogelijk
worden vervuld.
Mogelijkheden tot verbetering met
het instrumentarium van
landinrichting
Bij het beschrijven van knelpunten

is al kort aangegeven in wat voor
opzichten in het kader van landinrichting een bijdrage zou kunnen
worden geleverd aan het oplossen
van inrichtingsproblemen met betrekking tot bestaande bossen en
de aanleg van nieuwe bossen.
Deze bijdragen kunnen de volgendezijn:
- wijzigingen in de ontsluiting
van bestaande bossen door de
aanleg of verbetering van wegen
en - in geval van herinrichting of
ruilverkaveling - het onttrekken
van wegen aan de openbaarheid;
- het leveren van bijdragen aan
de recreatieve functie van bossen;
- het in stand houden van een
voor het bosbeheer toereikende
waterbeheersing;
- het aan elkaar aanpassen van
infrastructuur en bosaanleg;
- herverkaveling van gronden in
relatie met het afronden van boscomplexen en in relatie met bosuitbreidingen, eventueel in combinatie met boerderijverplaatsing;
- herverkaveling
van
eigendommen van bossen in situaties
waar een sterk versnipperd bosbezit leidt tot lage rentabiliteit en
ontoereikend beheer;
- verwerving en toedeling van
gronden ten behoeve van de
aanleg van bos.

