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Boekbesprekingen

Speldel, G. Planung im Forstbetrieb.
Berlin, Parey. 267 blz. ƒ 70,40.

1972. Hamburg und

Speidel is in de bosbouwwereld geen onbekende:
meerdere boeken en geschriften zijn reeds van zijn hand
verschenen.
, Het boek dat nu voor ons ligt is daarom zo verfrissend
omdat het als het ware in één keer tracht de gangbare
economische 'begrippen van toepassing te brengen op de
bosbouw. Speidel vindt dit noodzakelijk omdat steeds
meer mensen zich met de bosbouw gaan bezighouden.
Het is daarom goed dat de bosbouwer zich In woord- en
taalgebruik bij de andere wetenschappen aansluit om
misverstand in discussies te voorkomen.
Daar Speidel zoveel mogelijk tracht de oude waarheden
daarbij te behouden wordt in het boek wel veel en in
compacte vorm weergegeven. Dit komt echter door de
snelle maatschappelijke en wetenschappelijke
ontwikkeling waardoor hij toch nog genoodzaakt is op
vele terreinen een bespreking achterwege te laten en
moet verwijzen naar wel zeer recente literatuur (1970,
1971!). Daarbij kan men zich afvragen of iedere lezer deze
vele ontwikkelingen wel heeft kunnen bijhouden.
Na^deze algemene beschouwing zullen we de inhoud
van het boek kort de revue laten passeren. Beknopt wordt
weergegeven dat de bosinrichting en economische
planning in de loop der tijden steeds meer is gaan
omvatten, zodat Speidel ©r nu onder verstaat
het bedrijfsgebeuren in de bosbouw te bestuderen,
het financiële resultaat te beoordelen en de opbouw van
het bosbedrijf planmatig te ordenen, gelet op de
verschillende doelstellingen.
Daarmee behoort de bosinrichting economisch gezien tot
de planning op middellange termijn.
De begrippen "plannen" en "beslissen" worden beknopt
behandeld waarbij er op gewezen wordt dat door de
komst van elektronische rekenapparatuur (computer)
rekentijd geen beperking meer is.
Voor de planning is een veelzijdige informatie nodig,
nadat eerst is vastgesteld wat men wil. Dat alles kan dan
in een model worden weergegeven en bewerkt worden
met behulp van o.a. lineaire programmering, simulatie of
netwerkplanning (Deze technieken worden bekend
verondersteld).
De uiteindelijke economische doelstelling omschrijft
Speidel met "bevrediging van de menselijke behoefte,

zowel materieel als Immaterieel" (daarbij voorkomt
Speidel de onvruchtbare discussie "welvaart" en "welzijn"
als schijntegenstellingen).
Overzichtelijke schema's begeleiden de tekst bij de
bespreking van de onderwerpen die allemaal met het
economische doel samenhangen. Op blz. 44 en 45 wordt
met een voorbeeld duidelijk gemaakt hoe met behulp van
de wiskunde, in dit geval de lineaire programmering, aan
verschillende doeleinden en eisen gelijktijdig tegemoet
gekomen kan worden. Vooral voor de bosbouw, waaraan
door zovelen idem zoveel wensen worden geuit is het
plezierig dat al deze verlangens in één schema
opgenomen kunnen worden.
Op de duurzaamheidsgedachte wordt nauwgezet
ingegaan door als econoom de vraag te stellen, wat
eigenlijk behouden dient te worden de houtvoorraad of
bijv. de recreatieve waarde. Op deze wijze komt Speidel
tot zestien aspecten die met de duurzaamheid
samenhangen.
Bij de prognosemethoden beveelt Speidel aan de
tijdsruimte niet te lang te nemen, opdat de economische
voorspelling nog zin heeft (drie tot vijf jaar, soms vijf è
tien jaar). Bij de inventarisatie merkt Speidel op dat de
vele bosinrichtingsvoorschriften een omvangrijke
catalogus omvat van op te nemen data: het zou van
belang zijn eens na te gaan of al die gegevens voor de
planning van het bedrijf wel zo noodzakelijk zijn.
Het begrip "normaal bosbedrijf" wordt door Speidel
verdedigd als ideaal dat men voor ogen dient te hebben.
Bij de investeringen worden als criteria vooral de
interne rentevoet en de contante waarde aanbevolen (voor
kosten/baten wordt naar andere literatuur verwezen).
Voor de rentevoet die in de berekening betrokken dient
te worden adviseert Speidel de huidige rentevoet. De
verschillende omlooptijden worden zeer in het kort
besproken.
Voor de planningseenheid geeft Speidel minimaal 3 ha
aan. Interessant is op blz. 123 het eenvoudige model
waarbij de optimale combinatie wordt gezocht bij drie
boomsoorten en drie grondsoorten met behulp van lineaire
programmering. Voor het bepalen van de eindkap is
Speidel voorstander van de marginale analyse over tien
jaar: hij wijst er daarbij op dat de "wijzerprocent" slechts
één vorm van de marginale analysemethode is
(opmerkelijk is dat Speidel enkele keren spreekt van "de
vertegenwoordigers van de grondverwachtingswaarde
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hanteren 3 % " , om dan te vervolgen met de huidige
rentevoet).
Von Thünen bewijst ook nu nog zijn diensten, zij het
dan om aan te geven dat hier slechts van één landschap
en één markt sprake was, waardoor zijn theorie slechts
voor enkele ontwikkelingslanden opgaat. Voor ontwikkelde
landen kan het omgekeerde gaan gelden: niet de
marginale landbouwgronden moeten worden bebost maar
juist de gronden dicht bij de dichtst bevolkte gebieden.
Nadat landschaps-, recreatie- en wegenbouwplanning
besproken zijn besluit het boek met de toekomstige
ontwikkeling van de integratie met de algemene
beslissings- en planningstheorieën.
B. van Boven.

Dengier, A. Waldbau auf ökologischer Grundlage.
Vierde druk, in twee delen geheel nieuw bewerkt door A.
Bonnemann en E. Röhrig. Deel 1: Der Wald als
Vegetationstyp und seine Bedeutung für den Menschen.
1971. 229 pag. Prijs 58 DM.
Deel 2: Baumartenwahl, Bestandesbegründung und
Bestandespflege. 1972. 264 pag. Prijs 58 DM.
Hamburg en Berlijn, Paul Parey.
Van 1930 tot 1944 verschenen drie drukken van Dengler's
werk over bosbouw op ecologische grondslag. Zijn boek
werd een internationaal aanvaard standaardwerk. Sinds de
tweede wereldoorlog is er ook in de bosbouw veel
veranderd, waardoor de behoefte werd gevoeld om
Dengler's boek ingrijpend aan te passen, echter
voortbouwend op het door hem gelegde - en nog steeds
bijzonder bruikbare - fundament.
Gebleven is de uitvoerige beschouwing over bosbouw op
ecologische grondslag. Nieuw zijn vooral de ruimere
aandacht voor de bosbouw buiten Europa, ook in de
tropen en subtropen en de behandeling van
bosbouwkundige aspecten van weizijns- en
recreatiefuncties van het bos. Vanzelfsprekend werden
hierdoor de literatuuropgaven niet alleen uitgebreid maar
ook op andere vakgebieden gericht. De per onderwerp
gerangschikte literatuur in een hoeveelheid van enkele
duizenden titels vormt trouwens een van de sterke punten
van het boek.
Het eerste deel beschrijft van het bos als vegetatietype
uitgaande, het bos en zijn verschijningsvormen als reactie
op ecologische factoren en de Invloed van de mens.
Hierop voortbouwend wordt de veelzijdige betekenis van
het bos uiteengezet voor houtproduktie, waterhuishouding,
milieuverbetering en recreatie. Kortom als belangrijke
welzijnsfactor voor de mens. Ongetwijfeld zullen behalve
bosbouwers ook velen uit aanverwante vakgebieden:
geografen, ecologen, planologen e.a. voor dit deel
belangstelling hebben.
Het tweede deel is meer gericht op de bosbouwpraktijk
en de studie op dat gebied. In het kader van de
houtsoortenkeuze worden de bosbouwkundige typeringen,
de opbrengsten en de landschapsbouwkundige aspecten
van in Europa voorkomende (inheemse en ingevoerde)
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houtsoorten behandeld. Verder worden de methoden van
aanleg via natuurlijke verjonging of aanplant naar
moderne Inzichten uiteengezet. Bodembewerking, zaad,
plantenteelt en het planten zijn hierbij belangrijke
onderwerpen. Daarna worden beschouwingen gewijd aan
de verzorging van het bos in de jeugdfase, aan de
dunning, de snoei en de bemesting. Tenslotte worden de
verschillende bedrijfsvormen besproken.
Men mag het de beide bewerkers, prof. A. Bonnemann
en prof. dr. E. Röhrig, beiden van de universiteit van
Göttingen, als een verdienste aanrekenen dat zij het
aangedurfd hebben om in deze snel veranderende
bosbouwwereld het befaamde werk van Dengier te
herschrijven tot een nieuw handboek. Het is in deze tijd
nauwelijks meer mogelijk dat een of twee auteurs het
totale vakgebied van de bosbouw kunnen bestrijken. Dat
zijn ze zich ook wel bewust geweest. In hun voorwoord
schrijven zij dat hele gedeelten die Dengier nog wel
behandelde, thans zijn weggelaten. Bosgeschledenis,
genetica, veredeling, arbeidstechniek, machinegebruik zal
men dan ook in dit boek niet meer aantreffen: deze
volledigheid is volgens de auteurs in een boek als dit niet
meer te bereiken. Wat overbleef is nog een geweldig
groot gebied om te bewerken en de auteurs stellen zelf
dat dit wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat twee
schrijvers een poging in die richting hebben gewaagd in
plaats van een grote groep onderdeelsspecialisten.
De ondernomen poging heeft in leder geval geleid tot
een goed leesbaar en toegankelijk werk. Er wordt veel
informatie gegeven, op zeer overzichtelijke wijze
gerangschikt. Als studieboek en naslagwerk Is het zeker
aan te bevelen. Bovendien wordt men goed ingevoerd in
de literatuur, die (gelukkig) per onderwerp is gerangschikt
achter elke paragraaf en niet in een eindeloze lijst
achterin. Ondanks de beperkingen die de auteurs zichzelf
hebben opgelegd, merkt men af en toe dat zij In een
dilemma moeten hebben verkeerd omtrent de vraag wat
wel en wat niet op te nemen. Dit leidde soms tot enige
onevenwichtigheid. Zo worden onderwerpen als pfanttijd,
plantafstand en menging slechts summier behandeld,
terwijl daarentegen een onderdeel van de planttechniek
als de "Winkelpflanzung" zeer uitgebreid, compleet met
tekeningen en uitvoerige beschrijvingen van stap tot stap
wordt behandeld, wat men eerder in een
bosbouwzakboekje zou verwachten. Men late zich echter
door deze lichte kritiek niet weerhouden het boek te
bestuderen! Het waagstuk een nieuwe Dengier uit te
brengen, aangepast aan de eisen van deze tijd, is door de
auteurs zeker op knappe wijze verricht.
J. L. Guldemond

