Boekbesprekingen

Populieren in bos, stad en landschap Fotoboek met
tekst van Bert Schut, uitgegeven door de Stichting
"Populier".
De bosbouw in ons land en de aanleg van beplantingen in het algemeen begeven zich op nieuwe wegen. Na een lange periode van beplantingsaanleg in
min of meer traditioneel aan de bosbouw toegewezen
gebieden doen zich thans talrijke nieuwe mogelijkheden voor in tot dusverre nauwelijks voor bomen en
bossen gebruikte streken. Het is aan de bosbouwer
en de beplantingsman deze mogelijkheden optimaal
te benutten. Wie echter de ontwikkelingen in het
westen des lands, de aanleg van recreatie-elementen
van formaat en de gehele landschappelijke ontwikkeling met inbegrip van de veranderingen in het landbouwareaal nauwlettend volgt, die ziet een gevaar
ontstaan. Het is niet denkbeeldig dat beplantingsdeskundigen, gewend als zij zijn aan een "natuurlijk"
tempo, als het ware onder de voet gelopen worden
bij de snelle ontwikkelingen op voor hen tamelijk onbekend terrein. Goede voorlichting aan hen die bij de
uitvoering van beplantingen zijn betrokken is zeer
noodzakelijk. Echter ook voorlichting aan hen die geen
beplantingsdeskundigen zijn, maar die toch als
plannenmakers, als bestuurders, als cultuurtechnici
of gewoon als geïnteresseerden bij aan te leggen
groen-elementen betrokken zijn. Alle partijen moeten
weten wat de mogelijkheden maar ook wat de beperkingen zijn van de verschillende houtsoorten.
Het is verheugend dat na het boek "Houtsoorten
voor nieuwe bossen in Nederland" (zie bespreking in
NBT 42 (2), 1970, blz. 65) nu reeds een nieuw voorlichtingswerk is verschenen, ditmaal speciaal over
populieren. De Stichting "Populier" heeft zeer terecht
aangevoeld dat op dit moment de meeste behoefte
bestond aan een snelle, eenvoudige maar krachtige
voorlichting over de mogelijkheden van de populier,
meer dan aan een wetenschappelijke en "zware"
verhandeling. Zij heeft hiervoor de vorm gekozen van
een fotoboek met enkele korte teksten en enig grafisch verwerkt cijfermateriaal. En met succes! Het is
een werk met een voortreffelijke inhoud geworden.
127, merendeels bijzonder fraaie foto's geven een
gevarieerd beeld van de vele aspecten van de populier. De tekst van Bert Schut geeft vele wetenswaar-

digheden, vooral ook uit de historie. Het technische
gedeelte is beperkt gebleven tot de weergave van
enige zeer sprekende cijfers en feiten. A! met al een
zeer plezierig kijkboek voor de liefhebber van natuuren landschapsopnamen, maar vooral ook een boek
dat zeer overtuigend kan werken. Het is een boek
waarmee de bosbouwer kan laten zien wat met
populieren te bereiken valt, waarmee hij de snelle
groei kan demonstreren en waarmee hij de beweringen kan ontzenuwen dat de populier een saaie, stijve
boom zou zijn, ongeschikt voor aankleding van het
landschap. Alleen voor dit laatste al zou men dit werk
in handen wensen van al diegenen die ook maar
enigszins met populieren in het landschap te maken
hebben of krijgen.
Na deze lof slechts één kritische opmerking. Ervan
uitgaande dat dit boek telkens weer ter hand wordt
genomen voor eigen plezier of voor voorlichting, zou
het toch wenselijk geweest zijn dat de uitstekende
inhoud op fraai papier een even goede en vooral
solide omslag had gekregen. De band is echter wel
fraai om te zien, maar weinig praktisch: snel kromtrekkend en zeer besmettelijk. Men late zich hierdoor
er overigens niet van weerhouden dit boek aan te
schaffen: het werk is de aandacht meer dan waard.
Over de prijs behoeft feitelijk niet gesproken te worden: f 5,- voor een boek als dit is eigenlijk "te geef".
Deze prijs was mogelijk door belangrijke subsidies
van enkele instellingen. Voor bestellingen zie men
de advertentie in dit blad.
J. L. Guldemond

Burger, D. Bosbouw in Nederland Kon. Ned. Bosbouw Vereniging. 1970.
Dit met ernst geschreven boekje is toch ook een
leuk boekje. In nog geen 50 bladzijden worden we
op een prettige en illustratieve wijze ermee op de
hoogte gebracht hoe het er nu bijstaat met onze bosbouw. Hoe we aan het bos denkend, de houtproduktie
niet meer dominerend naar voren mogen brengen,
maar ook de landschappelijke, de milieu- en natuurbeschermende, alsmede de recreatieve functie hun
belangrijke plaats dienen te geven. De schrijver behandelt een en ander in het tweede gedeelte van het
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boekje. Hij doet dit op een meesterlijke wijze, die,
hoewel hij een veelheid van opmerkingen en ideeën
in zeer gecomprimeerde vorm moest brengen, tot
volledige lezing dwingt, daar er vaak iets wordt gezegd wat men elders nooit aantreft. Zelfs zijn er hier
en daar suggesties gegeven, die tot nadere studie en
onderzoek kunnen prikkelen.
Ik zou in dit verband wel in het bijzonder willen wijzen op de bladzijde die onder het hoofd "Vergelijking" is gewijd aan de feitelijke waardebepaling van
de functies van het bos, gelegen buiten de houtproduktie (pag. 42-43), door hem imponderabilia
("onweegbaar") genoemd en behandelt daarbij de
methoden die wel worden toegepast door de Deltacommissie en de Landbouwinvesteringscommissie.
Hij besluit daarbij met de opmerking: "De cijfers, gegeven in de paragrafen over houtproduktie en recreatie, komen aan de hand van deze beschouwingen in
een belangwekkend licht". Zo sprak hij reeds - om
maar een enkel voorbeeld te geven - bij de beschouwing over bosaanleg zoals die van het Amsterdamse Bos: "De aanlegkosten zouden in de miljarden
lopen en onderhoud en beheer in de miljoenen. Vergelijkt men dit met het bedrag dat jaarlijks door het
volk voor de openluchtrecreatie wordt besteed: ƒ 4,4
miljard in 1966, dan lijkt een en ander aanvaardbaar"
(pag. 37 bovenaan). Ik vind het altijd knap, dat men
zo zeker dergelijke getallen kan geven, maar die zijn
natuurlijk niet van de schrijver zelf, die moet steunen
op gegevens van anderen, waarvoor hij zeer consequent steeds verwijst naar de literatuuropgave achterin.
Er wordt aldoor in het boekje rekening gehouden en dat zijn we van de schrijver uit zijn vroegere publikaties wel gewend - met het dynamische in de menselijke samenleving en het grondgebruik. Zo zegt hij:
"De economische veranderingen, de vernieuwingen
van het agrarische land, de wijzigingen in groot formaat van het waterbeheer, de toenemende landaanwinning, de inkrimping van het aantal en het gebied
van de wilde fauna en flora, de toeneming van de recreatie in de openlucht, de vergroting van het bezoek
uit het buitenland, dit stelt niet slechts nieuwe, maar
bovendien zich anders dan vroeger ontwikkelende
eisen aan de bouw van het landschap, terwijl het doel
daarvan veelvoudiger en meeromvattend wordt".
Waar hij het heeft over "kleinschalige" en "grootschalige" landschappen, merkt hij bijvoorbeeld op:
"Omdat het verkeer steeds sneller wordt, als gevolg
waarvan de reiziger kleinschalige landschappen niet
waardeert, wordt hierbij voorzichtigheid betracht".
"Hierbij" slaat dan op het kleiner maken van de onderdelen der wel "cultuursteppen" genoemde grootschalige landschappen.
Het kan niet de bedoeling zijn hier alle behandelde
stof nader te belichten. Het boekje besluit met de behandeling van bosvormen en particuliere bossen, wetgeving, onderzoek en onderwijs en voorlichting. Het
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eerste gedeelte geeft een algemeen overzicht van
ons land en behandelt de situatie daarvan, de geologie, het klimaat, water, lucht en licht, de grond en
de bosstatistische gegevens, toegelicht met vele
heldere afbeeldingen en tabellen. Hierbij vinden we
de Oostenrijkse den, die we in "Houtsoorten voor
nieuwe bossen in Nederland" onlangs kwijt waren
geraakt, gelukkig weer terug. Merkwaardig is een ondergeschikt rubriekje achterin het boekje, over de
wetenschappelijke namen, die niet alle volledig en bij
de tijd zijn. De middenmoot wordt gevormd door een
vijftal afbeeldingen van enkele bostypen, die, hoewel
in zwart-wit, royaal over hele bladzijden gegeven, het
boekje in hoge mate aantrekkelijker helpen maken.
Het geheel kost gelukkig maar ƒ3; niet veel ( = voor
de oorlog 30 centen) en kan dus door iedereen worden aangeschaft.
Ik houd mij tenslotte gaarne aan de laatste woorden
van de inleiding door het bestuur van onze Bosbouw
Vereniging: "Wij prijzen ons gelukkig een deskundig
auteur te hebben gevonden deze nieuwe uitgave te
willen verzorgen; hiervoor zijn wij hem veel dank
verschuldigd." Er is hier sprake van "nieuwe uitgave",
want dit duidt op de voorgeschiedenis. Toen ik er in
1939 op aandrong, dat onze vereniging dergelijke
boekjes in verschillende talen zou dienen uit te geven,
is deze actie doodgeslagen door het instellen van een
commissie. Mede door de oorlog opgehouden, is er
pas in 1950 het boekje "De Bosbouw in Nederland"
verschenen, na een volkomen mislukking in commissie-verband, en wel van de hand van één auteur (Van
Soest), die ook de Engelse uitgave van 1953 verzorgde. Het was juist gezien nu ook weer één man
hiervoor aan te zoeken en het geeft ons wel voldoening te vernemen, dat ook weer een Engelse uitgave
op stapel staat, terwijl de Duitse "vertaling" (feitelijk
het origineel) reeds in de vorm van een speciaal nummer "Niederlande" van het "Allgemeine Forstzeitschrift", 24 (33/34) 1969, in augustus was verschenen.
Maar waarom geen Frans?
F. W. Burger

Heytzer J. C. Bos en Recreatie, een onderzoek naar
vormen van openluchtrecreatie in de boswachterij
Nunspeet. Staatsbosbeheer, 1968.
Naarmate de recreatieve functie van het bos toeneemt en onze bossen steeds meer het dagverblijf
voor op recreatie uit zijnde landgenoten worden
zal de eigenaar en de beheerder die zijn bos voor
recreatief gebruik openstelt meer dan voorheen geconfronteerd worden met het gedrag van deze recreanten.
De bossen van het Staatsbosbeheer - sinds jaar
en dag openstaand voor ieder die er zijn vertier wil
zoeken - vormen een ideaal onderzoeksterrein voor
sociologen die zich met het gedrag van de mens in
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de natuur bezighouden. De resultaten van hun onderzoek kunnen tot conclusies leiden die niet alleen
voor de beheerders van Staatsbosbeheer, maar ook
voor alle overige bosbeheerders die op het recreatieprobleem worden gedrukt, van nut zijn bij het afstemmen van het beheer op het recreatieve gebruik.
In het rapport "Bos en Recreatie", dat de inrichting
van de boswachterij Nunspeet en het recreatief
gebruik daarvan doorlicht komt de auteur - de socioloog drs. J. C. Heytze - tot een aantal gevolgtrekkingen, die wellicht voor de recreatiedeskundigen niet opzienbarend zijn, maar die voor de bosbeheerder, die nog wel iets anders te doen heeft dan
het gedrag van het genus mens te bestuderen, in
het kader van zijn recreatiebeleid van nut kunnen
zijn.
Zo komt uit het onderzoek duidelijk naar voren dat
het aanbrengen van variatie in de recreatievoorzieningen door het publiek zeer op prijs wordt gesteld.
Omgekeerd vindt de beheerder in het aanbrengen
van deze variatie en in het toepassen van het zoneringsprincipe de mogelijkheid om de drukte in zijn
bossen te concentreren op punten die daar uit een
oogpunt van bosbeheer het meest resistent voor zijn.
De gezelligheidszoekers en de solitairen gaan duidelijk hun eigen weg. Door aan beider behoeften tegemoet te komen zullen zij elkaar en de beheerder zo
min mogelijk tot last zijn. Een concentratiepunt als
de spartelvijver Zandenplas blijkt de grootste aantrekkelijkheid te hebben van alle voorzieningen. De
faam van deze vijver blijkt - uit de cijfers die met
betrekking tot de informatie voor het publiek wor-
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den gegeven - het meest te worden doorgegeven:
Zijt gij tevreden zegt het anderenl
Overigens: zij die deze plas wel eens op een warme zomerdag in gebruik hebben gezien en daar het
fenomeen "mensen op sap" hebben aanschouwd
vragen zich wel af wat de diepere roerselen in de
mens zijn die hem daar te water doen gaan. In dit
verband is het door Heytze geciteerde onderzoek
van Wippler- "Sociale determinanten van hetvrijetijdsgedrag" - relevant, waarin gesteld wordt dat
mensen met een hoog opleidingsniveau grote behoefte hebben aan solitaire activiteiten. Wij zien ze veel
op wandelroutes en in het stiltegebied, maar weinig
bij de spartelvijver!
Een voor de bosbouwer ongetwijfeld belangrijke
uitspraak van het geënqueteerde publiek is de waardering voor open ruimten in het bos. Ongeveer een
kwart van de bezoekers sprak hierover.
Dat in deze bespreking weinig cijfers worden genoemd vindt zijn oorzaak in het feit dat het rapport
stoelt op in de zomer van 1966 verzamelde gegevens. Sedert dien is er nog heel wat door het Staatsbosbeheer verbeterd aan de recreatieve uitrusting van de boswachterij Nunspeet. Dit neemt niet
weg dat er uit het rapport te leren valt.
Voor hen die in het bovenstaande onvoldoende
beantwoording vinden op bij hen levende vragen met
betrekking tot het probleem "bos en recreatie" zijn
nog exemplaren van het rapport verkrijgbaar bij de
Directie van het Staatsbosbeheer te Utrecht.
B. M. van Griethuysen
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Zaad- en kegeloogstprognosen voor 1970/1971 *
houtsoort

opbrengstverwachting

numerieke waarde
(schaal Staatsbosbeheer)

9 5 % betrouwbaarheidsinterval

Groveden
Oostenr. den
Cors. den
Fijnspar
Inl. eik
Douglas
Beuk
Berk
Els

middelmatig tot vrij goed
matig
matig
matig
vrij goed tot goed
matig tot middelmatig
middelmatig tot vrij goed
middelmatig tot vrij goed
vrij goed

57
37
40
40
64
44
55
57
60

47-67
23-51
25-56
25-55
41-87
30-57
30-79
42-72
46-72

* Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp",

Wageningen.

Interessante publikaties

"Natuurbehoud": welkom!

Bij de Stichting Recreatie, Kerkhoflaan 11a te 's-Gravenhage, is een rapport verschenen, getiteld: "Planologische, milieuhygiënische en recreatieve aspecten
van de nota over de situering van nieuwe terreinen
voor militaire doeleinden".

De redactie constateerde met genoegen dat er aan
de tijd schriften boom een nieuwe loot is ontstaan:
het tijdschrift "Natuurbehoud". Dit is een uitgave van
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland, elk kwartaal verschijnend en gratis voor
leden van die vereniging. Opmaak en uitvoering zijn
zeer verzorgd en men heeft een groot aantal bekende
publicisten als vaste medewerkers weten aan te trekken. Reeds het eerste nummer heeft een boeiende
inhoud. Wij mogen de jonge scheut een voorspoedige groei toewensen: in onze gezamenlijke taak in Nederlands groene ruimte is werk genoeg te vinden en
een uitgebreide activiteit alleen maar toe te juichen.

Door de Voorlichtingsdienst van het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Steenvoordelaan 370 te Rijswijk, werd uitgegeven het
"Rapport van het Comité ter voorbereiding van het
Europees natuurbeschermingsjaar 1970".
Door de ANWB, Wassenaarseweg 220 te 's-Gravenhage, postbus 2200, werd de recreatiebrochure nr. 9
uitgegeven met als titel: "Ons welzijn en de watervervuiling". Voorbereid worden de brochures: "Ons
welzijn en de luchtvervuiling" en "Ons welzijn en de
bodemvervuiling".

154

