Boekbesprekingen

Tree harvesting techniques. K. A. G. Staaf en N. A.
Wlksten.
Martinus Nijhoff/Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht.
ISBN 90-247-2994-7.372 p. Prijs ƒ 140,-.
Tree harvesting techniques, uitgekomen in 1984, is
een breed opgezet, modern leerboek voor bosbouwstudenten die geïnteresseerd zijn in de techniek van
houtoogst en transport, met name in de bosbouw in de
niet-bergachtige gebieden van de gematigde luchtstreken en de plantage bosbouw van de subtropen; voorts
is het instructief en richtinggevend voor praktijkbosbouwers. Het boek is een vertaling en bewerking in het
Engels van het eerder (1972) in het Zweeds verschening "Drivning".
Behandeld worden de korte termijnplanning van de
houtoogst, de omgevingsfactoren die de houtoogst
beïnvloeden (zoals: klimaat, terrein, de bosopstand en
de bomen) en de eigenlijke oogsttechniek (met behandeling van de onderdelen vellen, snoeien, korten,
schillen, hakken) en het terrein- en verdere transport.
De verschillende onderdelen van houtoogst en transport worden gegroepeerd in houtoogstsystemen, terwijl voorts aandacht wordt gegeven aan uitvoering met
eenvoudige, zowel als met geavanceerde technologieHet boek besluit met hoofdstukken over de produktiefactor arbeid: arbeidsstudies en arbeidsfysiologie bij
de houtoogst.
Tree harvesting techniques is een zeer systematisch opgezet, instructief leerboek, verlucht met vele
foto's, tabellen en duidelijke schema's en tekeningen.
M. M. G. R. Bol
Leibundgut, H. 1985. Der Wald in der Kulturlandschaft. Bedeutung, Funktion und Wirkungen des Waldes auf die Umwelt des Menschen. Haupt Verlag,
Bern-Stuttgart, 206 p. ISBN 3-258-03472-9. ƒ 85,-.
De hedendaagse zorgwekkende situatie van bossen in
Europa en met name de Middeneuropese toestanden
stonden zonder twijfel aan de wieg van dit boek van
Hans Leibundgut. Het boek is een omgewerkte en uitgebreide uitgave van zijn in 1975 verschenen werk
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"Wirkungen des Waldes auf die Umwelt des Menschen". Zijn doel ligt in het aantonen van de noodzaak
van de instandhouding en de verzorging van het bos
als structuurelement van het landschap en het versterken van de opvatting van het bos als van gemeenschappelijk goed. De wegen hiertoe worden in afzonderlijke hoofdstukken van het boek uiteengezet en
vooral met Middeneuropese vakliteratuur gedocumenteerd.
Het boek is verdeeld in vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden het bos als ecosysteem en de belangrijkste compartimenten ervan (bosklimaat, bodem, vegetatie en fauna) behandeld. De nadruk ligt hier op de
relaties tussen de abiotische en biotische elementen
en factoren die ten grondslag liggen aan de rationele
bosbouw en gebruik van het bos.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de invloed van het
bos op het milieu. Waterhuishouding in bossen,
bodembeschermende functie van het bos en andere
komen hier aan de orde.
In het derde hoofdstuk wordt het bos als structuurelement van het cultuurlandschap gepresenteerd, met
zijn landschaps- en natuurbeschermende, recreatieen produktiefunctie. Ook de ethische en esthetische
waarden van het bos worden hier beklemtoond.
Het vierde hoofdstuk beschrijft in het kort de gevaren
voor het bos in het hedendaagse cultuurlandschap.
Onder de meest acute gevaren rekent de auteur verschillende vormen van milieuverontreiniging, veranderingen in de waterhuishouding door ingrepen in de
bodem en wateronttrekking, en wilddruk op het bos
veroorzaakt door te hoge wildstanden in de cultuurbossen.
Bosteelt als cultuuropgave vormt de inhoud van het
laatste hoofdstuk. De auteur behandelt hier o.a. de geschiedenis van de bosteelt en de veranderingen van
zijn doelstellingen, de betekenis van de boomsoortenkeuze en komt op voor de "naturnahe" techniek van de
bosteelt die het best voldoet aan de instandhouding
van het bos en de bosverzorging als culturele opgave.
Het boek maakt geen aanspraak op volledigheid.
Zoals al eerder opgemerkt, gaat het vooral uit van Middeneuropese en Zwitserse literatuur en het geeft dan
ook vooral de op traditie en ervaring gebaseerde op-
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vatting van bos en bosteelt en hun functie in het hedendaagse landschap. Hoewel de voorbeelden goed
en met zorg zijn gekozen, zouden meer recente onderzoekgegevens en nieuwe theorieën de afzonderlijke
thema's en onderwerpen kunnen actualiseren en verhelderend werken. Ik doel hier bijv. op de toepassing
van de "eiland-theorie" op het bos in het landschap, de
nieuwe opvattingen over de bodemvorming en de dynamiek van het bos. Het boek zou hierdoor een bredere basis hebben kunnen krijgen.
De boodschap van Leibundgut's boek ligt echter niet
in het brengen van nieuwe feiten en gegevens. Die zijn
elders te vinden. Dit boek brengt een samenvatting
van een rijke levenservaring van een wijze man die
zich zijn leven lang met bos bezig heeft gehouden.
Zonder dat bos zouden het Middeneuropese landschap en de cultuur niet dat zijn geworden wat zij zijn.
Niet voor niets heeft Leibundgut het hoofdstuk "Ideelle
Werte des Waldes" in zijn boek opgenomen. In de hedendaagse herrie, winstzucht en produktiegerichte opvattingen ten aanzien van het bos zijn zowel de ecologische als de ethische, filosofische en esthetische
waarden van het bos in grote mate verwaarloosd en ter
zijde geschoven en praktisch verdwenen uit het maatschappelijke geweten. De rekening hiervoor krijgen wij
nu voorgeschoteld in de vorm van de zure depositie,
verontreinigde wateren, vergiftigde gronden, bossterfte.
Leibundgut's boek richt zich zowel tot leken als tot
vakmensen-bosbouwers. In het algemeen bepleit het
boek vooral het opnieuw ontwikkelen van de opvatting
van het bos als een gemeenschappelijk goed dat een
onontbeerlijk onderdeel van ons leven en onze cultuur
moet zijn.
Zonder twijfel een moeilijke taak. Voor de bosbouwers, denk ik, is de boodschap van het boek nog
zwaarder: de Instandhouding en de verzorging van
bossen ligt in hun handen. Een gezond en goed verzorgd bos is het meest stabiele element van het cultuurlandschap. Hierdoor neemt de bosbouw ook een
belangrijke plaats in binnen de milieuzorg en draagt hij
in grote mate bij tot het verbeteren van zowel materiële
als sociale en ideële waarden van het leven van de
maatschappij. De bosteelt krijgt hierdoor een culturele
dimensie.
J. Fanta
„Was wlr über das Waldsterben wissen"
Erwin Niesslein und Gerhard Voss. 1985, pp. 259,
brochure.
Over het onderwerp luchtverontreiniging, vitaliteitsvermindering van de bossen en het sterven van bomen is
ook in het Nederlandse taalgebied al het een en ander
geschreven. Het ene wat meer wetenschappelijk, het
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andere wat meer politiek. Een overzicht van wetenschappelijk verantwoorde resultaten in relatie tot beleidsmatige en politieke maatregelen ontbreekt nog.
Erwin Niesslein, hoogleraar Bospolitiek en Ruimtelijke
Ordening aan de Bosbouwfaculteit te Freiburg i.B. is er
in geslaagd een samenvattend wetenschappelijk verslag over het onderwerp Waldsterben samen te stellen, althans voor wat de situatie in de Bondsrepubliek
betreft. Gerhard Voss, verbonden aan het Duitse Economisch Instituut te Keulen, voerde de redactie. Hierbij
worden de huidige stand van het onderzoek en de
vraagstukken van politiek en beleid met elkaar verbonden, mijns inziens op alleszins verantwoorde wijze.
Iedere taal heeft zo zijn eigen uitdrukkingsmogelijkheden. Waldsterben wordt ook wel aangeduid met
Walderkrankung. Het woord (bos-)vitaliteit voor hetzelfde fenomeen is waarschijnlijk meer objectief, maar
politiek gezien zal Waldsterben stellig de hoogste
ogen gooien. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn
dat een vreemd woord het wint van een Nederlandse
uitdrukking.
Het compendium-achtige karakter van het boekje
maakt een bespreking van de inhoud niet eenvoudig.
Het bevat twee delen:
I Bestandsaufnahme und Konsequenzen (80 pagina's). Het behandelt op samenvattende wijze de omvang van het vraagstuk, het onderzoek naar de oorzaken en de mogelijke gevolgen; het wordt afgesloten
met een indringend overzicht van de politieke consequenties.
II Standpunkte der Wissenschaft (160 pagina's).
Hierin zijn opgenomen negentien bijdragen van bekende wetenschappelijke onderzoekers van Duitse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Verschillende deelaspecten van het Waldsterben worden belicht, daarmee de onderbouwing van deel I versterkend,
compleet met literatuurverwijzingen.
Het lijkt me in het kader van deze bespreking goed
om een kleine bloemlezing te geven van enkele conclusies.
Wat deel I betreft het volgende:
- Oorzaken: op grond van de waargenomen sterfte in
natuurlijke bosformaties is het niet aannemelijk, dat
bosbouwkundig handelen oorzaak van verminderde
bosvitaliteit geacht moet worden. Er is grote mate van
overeenstemming tussen onderzoekers dat er geen
mono-causale verklaring te geven is maar dat veeleer
een complex van - wisselende - factoren in het spel
is. De grote verspreiding en het vrijwel gelijktijdig optreden van sterfte kan echter zonder de factor luchtverontreiniging niet verklaard worden. Daarbij zij mijnerzijds opgemerkt, dat in het boekje Ammonium (NH 4)
nauwelijks wordt genoemd. In tegenstelling tot Nederland speelt deze (landbouwkundige afval-)stof in Midden-Europa nog nauwelijks een rol of wordt als zoda47

nig nog niet herkend. De verhoudingen in bodemgebruik zullen daarbij doorslaggevend zijn.
- Gevolgen: Tot dusverre is aan hout van stervende
bomen geen nadelige verandering vastgesteld. Hoewel er nog geen aanleiding is om een algemeen-landschappelijke catastrofe tegemoet te zien, zijn er ongetwijfeld ernstige ecologische en economische gevolgen voor verschillende vormen van bodemgebruik. Het
ecosysteem bos met zijn langdurige processen is in
ieder geval zeer kwetsbaar en duidelijk in de gevarenzone. De economische gevolgen zijn voor de boseigenaar? Behalve Waldsterben zijn er nog wel meer gevolgen van de milieuverontreiniging, b.v. de schade
aan gebouwen. Als rechtvaardiging voor de inspanningen om in de situatie verbetering te brengen, zou
kwantificering van de gevolgen wenselijk zijn. Alleen al
het Waldsterben en de gevolgen daarvan zijn echter
van zo verschillende aard, dat zo'n samenvattende
kwantificering niet mogelijk wordt geacht.
- Politiek: Er wordt gepleit voor een - zowel territoriaal als disciplinair - geïntegreerd onderzoeksprogramma. Hieraan is in ons hoekje van Europa (Nederland) al eerder aandacht gegeven. Anderzijds acht
men voldoende basis aanwezig om reeds nu de vermindering van de emissies voortvarend aan te pakken.

Dat zal zonder een merkbare last voor de economie
niet gerealiseerd kunnen worden. De consumenten
kunnen overigens ook veroorzakers zijn. Bij brede
lagen van de bevolking lijkt voldoende bewustzijn aanwezig om als draagvlak voor ingrijpende maatregelen
te dienen.
In deel II wordt onder meer ingegaan op veranderingen in de bodem en het optreden van gebrek aan voedingsstoffen, neerslag analyse, parasitaire ontwikkelingen, de epidemie-hypothese, fysiologische veranderingen in boomorganen, en de ontwikkeling van
aangetaste bossen. Hierbij blijken ook verschillen in
inzicht. Niesslein en zijn collega's hebben een knap
stuk werk verricht door een ingewikkelde materie op
handzame, overzichtelijke wijze en goed gedocumenteerd te etaleren. Niet alleen wat we weten, maar ook
wat we met die wetenschap kunnen. Het boekje hoort
in handen van (politieke) bestuurders en beleidsvormers (voor deel I) maar ook onderzoekers en bosbeheerders kunnen er zeker hun voordeel mee doen.
Het boekje is uitgegeven door Deutscher InstitutsVerlag GmbH, Köln. ISBN 3-602-14158-6. De prijs is
me helaas niet bekend.
A. van Maaren
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Boekaankondiging
Bij de vakgroep Boshuishoudkunde is verschenen
(1985) de studie:
Effecten van openluchtrecreatie op "droge terreinen" - een inventarisatie van de bestaande kennis
over de effecten van openluchtrecreatie aan de hand
van een literatuurstudie, van ir. B. den Hertog.
'
De studie is verkrijgbaar bij het Centraal Magazijn
van de Landbouwhogeschool, Ritzema Bosweg 32a,
6703 AZ Wageningen. De kosten bedragen ƒ 30,- (inclusief verzendkosten).

PAO-cu rsussen
10,11,14 en 15 april 1986
beheer.

Beslissingen in het bos-

28, 29 mei; 5 en 6 juni 1986 Zure regen, oorzaken
en gevolgen.
Inlichtingen: Bureau PAO-LH, telefoon 08370-84094.
22 en 23 mei 1986 Seminar "De noodzaak van bosverjonging", bestemd voor hen die voor een bosbedrijf
de omvang van de bosverjonging bepalen. Organisatie: Klingen Bomen. Inlichtingen:, tel. 03430-15080.
Tentoonstelling (permanent) "Bosgebruik en bosbeheer" - de geschiedenis van het Nederlandse bos.
Kasteel Groeneveld, Baarn (gesloten op maandag en
donderdag).

beheer, advies en uitvoering in bosbouw
Frederikstraat 2a,
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6881 SJ Velp

Tel. 085 - 640202
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Inhoud:
• Aanleg snelgroeiend bos
door P. R. Schütz.
Waar liggen de kansen voor de aanleg van nieuw bos nu, en hoe zijn
die nog te verbeteren?
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• Diktegroei en houtstructuur van vitale en
niet-vitale douglas in de Peel
door Ingrid de Kort en Pieter Baas.
De aanvankelijk heersende bomen in de opstand zijn nu alle ziek
of dood, de trage groeiers van toen zijn nu gezond
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• De nonvlinder (Lymantria monacha L.) in
1984 en 1985; plaag, bestrijding en onderzoek
door P. Grijpma, P. A. F. M. Reijbroek, P. A. W. Raaymakers
en J. M. Vlak.
De nonvlinder is terug van weggeweest. Dit maakt het
ontwikkelen van methoden voor "geleide" bestrijding nodig
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Bij de foto op het omslag:
Al klinkt het vreemd, bij de
non vlinder komen ook mannetjes
voor. Ze hebben formidabele
sprieten. Zie ook het artikel op
pag. 58.
Foto: De Dorschkamp

