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de opstanden nauwelijks haalbaar zullen zijn, tenzij
met meer houtsoorten wordt gewerkt. In de najaarsbijeenkomst zal hierop nader worden ingegaan met demonstratie in het veld.
Tenslotte worden de financiële aspecten en de liquiditeit van het bosbedrijf in discussie genomen. Het
blijkt daarbij al snel, dat de omvang en veelheid van de
zich aandienende vragen en opmerkingen niet in ver-
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houding staan tot de beschikbare tijd. Problemen als
het al dan niet toepassen van rente bij de berekeningen, het in de houtvoorraad vastgelegde kapitaal, de
solvabiliteit, de successie worden genoemd, maar kunnen niet worden uitgediept. Het wordt zeer gewenst
geacht aan deze problematiek nu eens goed en intensief aandacht te besteden.

Boekbesprekingen
Zure regen: oorzaken, effecten en beleid: proceedings van het symposium gehouden op 17 en 18 november 1983, Provinciehuis 's-Hertogenbosch/red. E.
H. Adema en J. van Ham. Pudoc, Wageningen. Met literatuuropgaven em register, 250 p.
In West-Europa en Noord-Amerika zijn gedurende de
laatste decade enige congressen en symposia volledig
gewijd aan de oorzaken en gevolgen van zure depositie en luchtverontreiniging. De verslagen van deze
bijeenkomsten bevatten zeer veel informatie, die ook
voor Nederland van belang is en, als men de beperkingen in het oog houdt, ook voor Nederlandse omstandigheden toepasbaar is. Tot nu toe ontbrak echter een
overzicht van de op Nederland zelf betrekking hebbendekennis.
In deze leemte is nu voorzien door de publikatie van
op 17 en 18 november 1983 in het Provinciehuis in 'sHertogenbosch gehouden voordrachten over "zure regen". De titel van deze 250 bladzijden omvattende
bundel luidt: "Zure regen: oorzaken, effecten en beleid". Als men afziet van de inleidingen en de weergave van de standpunten van belanghebbenden en beleidmakers, valt de bundel uiteen in een blok van 18
voordrachten over atmosferische processen en depositie en in een blok van 22 voordrachten over allerlei
effecten op bodem, water, planten en cultuurbezit.
Dè geboden informatie is nogal gecomprimeerd weergegeven. Blijkbaar hebben de auteurs zich de moeite
getroost om uitweidingen en niet direkt ter zake doen-

de informatie weg te laten. Het gevolg is, dat de bundel
zijn waarde vooral ontleent aan zijn karakter van naslagwerk, zeker wat het blok met voordrachten over atmosferische processen en depositie betreft. De voordrachten in het blok dat handelt over effecten geeft
meer de aktuele kennis van de effecten van zure depositie in Nederland (luchtverontreiniging komt wat weinig aan bod).
Voor bij de bosbouw betrokkenen is van belang dat
10 van de 22 "effecten-voordrachten" bos en bomen
als onderwerp hebben. Dat in deze voordrachten nog
geen vaststaand beeld van de mate van bedreiging
van het Nederlandse bos kan worden geschetst, geeft
in feite de werkelijke situatie aan. Er zijn veel vermoedens en meerdere of mindere zekerheden, maar bepaalde dosis-effect-relaties zijn nog niet voldoende in
kaart gebracht. De studies over aquatische milieus wijzen echter duidelijk in de richting van verzuring en pHdaling.
Eindoordelen over deze bundel: "Voor elk wat wils"
wegens de uitvoerigheid van de informatie, vooral omdat de Nederlandse situatie wordt beschreven. Alleen
is de situatie in het Nederlandse bos wat overdadig
met Duitse voorbeelden toegelicht: Abies alba en Picea abies zijn geen goede "gidsboomsoorten".
De ongeveer tegelijkertijd verschenen IWACO-deelrapporten vormen een goede aanvulling op de voordrachten en zouden eigenlijk tezamen met de bundel
moeten worden geraadpleegd.
J. van den Burg
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Fietskaart Informatie Stichting (red.): Alle toeristische fietsroutes van Nederland. De Horsting,
Amersfoort. 320 p. ƒ 28,—
S. van Schuppen. Nederland 5 km per uur. 44 wandelingen van 10 tot 25 km op zoek naar de geschiedenis van het landschap. Uitg. Dwarss tap, Nijmegen.
239 p. ƒ 28,50, voor leden Natuurmonumenten
ƒ 25,—
De Lagendijk-enquête van Natuurmonumenten heeft
aangetoond dat de belangstelling bij de Nederlanders
voor natuur, landschap en milieu nog steeds stijgende
is en dat men zelfs, ondanks de recessie, in toenemende mate vindt dat daar economische offers voor gebracht moeten worden. Deze grotere interesse, in
combinatie met een toename in vrij besteedbare tijd bij
de burgers, bij beperkte financiën, heeft geleid tot een
hausse in wandelen en fietsen. In beleidstaal heet dat
"het recreatief medegebruik van het landschap". De
recreant krijgt van vele kanten steun. Zo blijkt uit het
boekje "Alle toeristische fietsroutes van Nederland"
dat er maar liefst 1400 zulke fietsroutes in Nederland
uitgezet of beschreven zijn, door een groot aantal
clubs en organisaties van velerlei pluimage: daar zijn
bij de Nederlandse Spoorwegen, het Noordhollands
Landschap, de uitgeverij Dwarsstap, de Stichting
Fiets, de Landinrichtingsdienst en de Vereniging Vrienden van de Voetveren, Het Groene Fietsje, ANWB,
VVV's, NRTU, NJHC, ENFB, enzovoort.
Het boekje geeft vooreerst een lijst van al deze routes, gerangschikt naar lengte en streek. Voorts een beschrijving en adressen van 23 van de routemakers,
waar de uitvoerige routebeschrijvingen aangevraagd
of gekocht kunnen worden. Het grootste deel van het
boekje wordt echter ingenomen door een beknopte,
maar heldere beschrijving in tekst en op kaart van 101
geselecteerde fietstochten.
Het boekje is origineel en hoogst praktisch uitgegeven, met uitritsbare pagina's die men desgewenst in
een ringbandje weer bijeen kan houden. Een misser is
alleen de omslag, een van de ANWB afgekeken compositie met een rolbevestigend plaatje van een initiatief-nemende man en een blij-volgende vrouw. Een wat
pittiger omslag had niet misstaan. Dat is dan iets voor
de volgende druk, die best zal komen. Er komen immers voortdurend nieuwe routes op de markt.
Het tweede boekje is geheel anders van aard, en in zekere zin ambitieuzer. De auteur is historicus en geeft
dus niet alleen routebeschrijvingen, maar ook informatie en achtergronden bij het landschap, de gebouwen,
de wateren en dijken, de dorpen en landgoederen die
men op de'wandeling te zien krijgt. Het maakt de wandeling tot veel meer dan een oefening in lopen en
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oriëntering, het leidt tot een begin van begrip van het
landschap. De routes zijn duidelijk aangegeven op
zwart-wit recente stafkaarten, als ook door een routebeschrijving. In een aansluitend artikeltje zijn stukken
van oude kaarten en prenten geproduceerd, die samen
met de tekst en de foto's het landschap en zijn ontstaan trachten te karakteriseren.
Het oude cultuurlandschap is historisch gelaagd, het
bevat elementen van verschillende perioden van zijn
ontstaansgeschiedenis. Voor wie die tekens probeert
te lezen is het landschap veel meer dan een coulisse
of achtergrond die min of meer aangenaam op het netvlies overkomt. Voor wie het landschap tracht te begrijpen is het de resultante van een fascinerend samenspel van natuur en cultuur door de eeuwen heen; het
leidt tot meer begrip van de historie, van de mensen
van vroeger en van nu, van wat veranderde en wat gelijk bleef.
Wie het landschap zo probeert te begrijpen, kan zeker begrip opbrengen voor een verdere evolutie, voor
wijzigingen die het gebied meer functioneel moeten
maken voor huidige wensen; maar niet als dat gepaard
gaat met het radicaal uitpoetsen van de basisstructuren, van de relicten uit de ontstaansgeschiedenis, van
natuur- en cultuurmonumenten, van elementen en
structuren die een streek zijn identiteit geven,
We zien op het ogenblik dat een deel van de landbouwsector de aanval heeft geopend op de door geldgebrek geplaagde nationale landschappen, maar daarmee ook op het historisch gegroeide landschap. Dit
gebeurt met steun van enkele landschapsarchitecten
en onder het motto: "Een modern functioneel landschap kan óók mooi zijn". Daarmee missen ze de kern
van de zaak: het gaat bij die landschappen niet primair
om mooi of niet mooi, maar om het feit dat de bedreigde structuren een betekenis hebben, veelal typerend
zijn voor de streek en daarmee een heel eigen en interessant landschapsbeeld bepalen. Dat moet reden zijn
om het oude landschap met enige eerbied te behandelen.
Daarom is meer informatie over de landschapshistorie, zoals in dit boekje gegeven wordt, hoogst gewenst.
Het is een verrijking voor de gebruiker, voor de "medegebruiker van het landschap".
H. M. Heybroek

