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Groveden. E r wordt een redelijke oogst van de groveden verwacht. In het Oosten en
Zuiden van, het land luiden dei Berichten slechts weinig gunstiger dan die uit het Utrechtse en van de Veluwe. De voortgang der voorziening na 2 goede oogstjaren, "waarin
voorraden konden worden gevormd, is dus ook nu weer verzekerd. De verwachting
voor het volgend jaar is in het algemeen beneden het middelmatige, zodat behoud van
enige voorraad gewenst blijft.
. - Oostenrijkse en Corsicaaanseden. De oogstverwachtirig voor Oostenrijksederi is in het
algemeen goed te noemen, terwijl van de Corsicaanseden een matige oogst wordt tegemoet gezien. De verwachtingen voor het volgende jaar zijn echter gemiddeld beneden
het middelmatige. Enige invoer zal dus noodzakelijk rijn.
Fijnspac, groene Douglas en Japanse lariks. Misoogst.
Zomereik, E r wordt een behoorlijke oogst verwacht in het Zuiden en in het Oosten
van ons land, alsmede aan de Veluwezoom en — met enige uitzonderingen —• een zeer l
geringe oogst'in de overige delen van ons land, vooral iii het Noorden en langs, de
kust.
/
r
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Amerikaanse eik. De oogst van Amerikaanse eikels zal in het algemeen gering zijn.
Beuk. Misoogst.
'
"
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Berk, zwarte en witte els. In het algemeen èen matige tot geringe o o g s t ; slechts voor
enkele plaatsen luiden de berichten gunstiger.
•
Staatsbosbeheer.

Boekbespreking.
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Overheidszorg 'voor het
door Mr J. W . KEISER.

natuurschoon
V

Dit omvangrijke proefschrift bevat meer dan de titel zou doen vermoeden. De schrijver noemt het zelf in zijn inleiding een boek over natuurbescherming, doch al spoedig blijkt dat behalve de natuurbescherming
ook .de landschapsbescherming en de landschapsverzorging worden behandeld,
/
,
De' grote verdienste van dit boek ligt m,i. in het geven van een samenvatting van al hetgeen in ons land op het gebied van natuur- en Jandschapsbescherming en van doelbewuste landschapsVerzorging is en wordt
gedaan. Ook worden de maatregelen op dat gebied uit enige van ons
omringende landen besproken. Over de arbeid, die hiervoor gepresteerd
is, moet niet te gering worden gedacht! Toch is het jammer, dat het
boek ontsierd wordt door talrijke onnauwkeurigheden, die m.i. vermeden
hadden kunnen worden, indien de schrijver zich niet beperkt had tot het
bijeenbrengen van hetgeen hij heeft weten te vinden in boeken, artikelen,
prae-adviezen, verslagen enz. enz. Meer contact en meer overleg met
• hen, die dagelijks met de behandelde materie omgaan, had vele van de
smetjes die nu aan het geheel kleven, kunnen voorkomen. Z o zou de
landschaps verzorging blijken uit hernieuwde zorg voor wegbeplantingen
in de dertiger jaren en uit de beplantingen in de Wiéringermeer. De
schrijver is blijkbaar>ionbekend nj£t de adviezen, die reeds 10-tallèn jaren
door het Staatsbosbeheer' aan de Rijkswaterstaat en andere instellingen
worden gegeven. Ook zou de Rijkswaterstaat eerst sedert 1933 begonnen-
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zijn met het inwinnen van landschapskundige adviezen. Voorts mis ik
de vermelding van de Commissie van Overieg voor de Rijkswegen, die
door de Rijkswaterstaat wordt geraadpleegd bij het traceren van nieuwe
'wegen en die zich o.m. ook r uitspreekt• over de weg met betrekking tot
het landschapsschoon. „
.• • •
•
''
'
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Bij ruilverkavelingen is de procedure, welke ten aanzien van' de landschappelijke verzorging in 1943 geldende was, als de thans gevolgde
aangehaald. Sinds dien zijn daarin echter weer min of meer belangrijke
r
wijzigingen gebracht.
*
'
.
; .•
Als voorbeeld van : stukjes natuurschoon; die bij ruilverkaveling werden
gered, wordt de Ospelerpeel (Limburg) aangehaald. Deze verkaveling
is, echter nog steeds niet tot stand gekomen.
,
;
c Bij vermelding van het verlanglijstje der biologen worden de Engbertsdijkvenen in de Achterhoek, in plaats van ten noorden van Friezenveen,
geplaatst. De schrijver laat de heer B E N T H E M reeds vóór de overstroming
van Walcheren een landschapsplan voorbereiden ; dit moet zijn vóór de
definitieve drooglegging.
.
. /
Bij een beschouwing over het vernielen van bomen door de bezetter
in de oorlogsjaren wordt vermeld, dat in de drie eerste oorlogsjaren bijna
anderhalf millioen m 3 populierenhout op stam zijn gedood. Het is mij
. een raadsel, hoe dit gebeurd moet^ijn, aangezien in die jaren nog geen
inundaties zijn geschild.
*
v
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Ik wil de aanwijzing van onnauwkeurigheden en tekortkomingen hierbij laten, hoewel ik in dit opzicht^nog lang,niet volledig ben geweest.
Het deel, dat de voorstellen betreffende een natuurbeschermingswet
behandelt is m.i. veel minder geslaagd, dan de uiterst nuttige samenvatting van alle maatregelen, die op het gebied van de natuur- en landschapbescherming en landschapsverzorging zijn getroffen, voorgesteld of
overwogen. Dit laatste maakt het' boek tot een werk, dat ondanks de
tekortkomingen ongetwijfeld goede diensten kan bewijzen om iets betreffende de geschiedenis en-^aspecten van de natuur- en landschapsbescherming na te slaan.
. . '
Dat de voorstellen van dc schrijver minder geslaagd moeten worden
genoemd, is m.i. daaraan te ^wijten, dat de grondslag ervan veel te theoretisch is, zij geven de indruk van een onvolledig inzicht in of een onvoldoende bekendheid met de praktijk van deze materie. De schrijver vergeet, of is er niet van op de hoogte, dat de aanwezigheid van beplantingen of het aanbrengen daarvan, niet uitsluitend een kwestie van schoonheid is. Veeleer gaat het hierbij om doelmatigheid, waarbij ongetwijfeld
ook de schoonheid gebaat kan zijn. Vele van de beplantingen in cultuurstreken ontlenen haar bestaansrecht aan de opbrengsten of aan andere
r
functie's dan schoonheid. - .
.
'
. f
'
' ,
Het is m.i. dan ook onjuist de landschapsverzorging te willen onderbrengen bij een ministerie, dat niet de agrarische belangen behartigt;
Een doelmatige landschapsverzorging vereist nl. een zeer nauw contact
met de landbouw. Het is m.i. onjuist om aan grondgebruikers de verplichting op te willen leggen aanwijzingen over door hen aan te brengen
beplantingen op te volgen.
' ; * ,
• ' -• , .
Bij de verzorging van het landschap .gaat heL.inudei£fir£^e: plaats er om
de medewerking te verkrijgen van de: grondgebruikefs. en deze is alleen
dan te verwachten als zij overtuigd, kunnen worden van het . nut van
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Beplantingen. Dit nut zal dan in het algemeen moeten voortvloeien uit
productiviteit.van de beplantingen of uit agrarische voordelen.
Mijn bezwaren blijven niet tot het bovenstaande beperkt. Schrijver
wil de bemoeiingen met het kappen van bossen en andere houtopstanden
bij de nieuwe Boswet onderbrengen, maar wanneer het bomen betreft,
die in de eerste plaats een schoonheidsfunctie vervullen, over een kapvergunning laten beslissen door de bij het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, onder te brengen landschapsinspectie.
Dit zou m.i. hoogst onpractisch zijn, want welk ministerie zal de onderscheiding tussen houtopstanden om de wille van houtteelt en om die
van schoonheid vaststellen 7 Dit onderscheid is in tal van gevallen uiterst
moeilijk te maken, want bijna elke houtopstand houdt een element van
schoonheid in, waarbij algemene regelen betreffende 'die schoonheid bezwaarlijk zijn te stellen. Het'is ook onjuist om de wegbeplanting in het
algemeen, zoals de schrijver wil, aan de zorg van het ministerie van
Landbouw te onttrekken. Tal van wegbeplantingen zijn uitsluitend ter
wille van de houtteelt aangelegd.
'
Mijn bezwaren tegen de voorstellen van de heer KEISER gelden niet
alleen ten aanzien van de landschapsverzorging, maar ook van de natuuren landschapsbescherming. Ook hier verdragen de theoretische beschouwingen zich niet met de practijk van de materie. Ik wil hierop echter
niet "Verder ipgaan.
'
Alles 'bijeengenomen meen ik, «'ondanks de bedenkingen, die in het
bijzonder tegen zijn voorstellen rijzen,.,dat wij de heer KEISER toch dankbaar mogen zijn voor de arbeid, die hij verricht heeft.
.
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IR G. A. OVERDIJKINK.

Hoe krijg ik waardevol hout ? Uitgave van
de Commissie inzake het gebruik en de verwerking van Inlands Hout in Nederland.
63 blz. 36 foto's. Wageningen 1949. f2,50.
Bestellen bij de Commissie Inlands Hout,
Sickeszplein 1, Arnhem. Gironr. onbekend.

De Commissie Inlands Hout heeft voor de verschijning van haar
jongste publicatie wel een zeer juist tijdstip uitgezocht. Het houtgebrek,
dat in. ons land vanaf 1940 heerste, maakte propaganda voor het inlandse product weliswaar niet geheel overbodig, maar ook zonder speciale maatregelen kon iedere houtproducent zijn voortbrengselen aan de
man brengen.
Nu echter de ergste schaarste voorbij is, wat mede tot uiting, is gekomen in het vrijlaten van de houtprijzen, kan men wederom een periode
verwachten van toenemende concurrentie tussen het inlandse en het geimporteerde hout. En zonder maatregelen wordt de Nederlandse bosbezitter daaryan.-de dupe, want ons inheems product is nu eenmaal in
eigen land niet geëerd. De houtproducent pleegt daarvoor de houthandelaar en -verwerker aansprakelijk te stellen, omdat deze hun eisen

onredelijk hoog opvoeren en perfectie eisen, waar dit niet nodig is. Handel en industrie verwijten daarentegen de bosbouwer, dat hij slechts
mindere kwaliteiten aan de markt brengt. Ook hier zullen de twee
vechters wel beide schuld hebben en slechts door het probleem eerlijk
en onbevooroordeeld onder ogen te zien kunnen de partijen tot een oplossing geraken.
*"
v
. Het is daarom toe te juichen dat de Commissie -Inlands Hout, wier
vroegere propaganda er in hoofdzaak op was gericht om handel en
industrie te tonen, dat het Nederlandse bos zeer goed in staat is een
prima product af te léveren, thans ook de bezitter van bossen en bomen
eens voorlicht op welke wijze hij beter hout kan voortbrengen. Het
boekje „Hoe krijg ik waardevol hout ?" geeft deze voorlichting op uitstekende wijze. Het bevat in 63 bladzijden een groot aantal raadgevingen
hoe men wel en'hoe men niet te werk moet gaan, alles toegelicht met
36 voortreffelijke foto's. De inhoud is te veelzijdig dan dat een opsomming of korte weergave daar recht aan zou doen wedervaren. Vrijwel
alle maatregelen, die de kwaliteit van het hout kunnen beïnvloeden, zijn
uitvoerig en duidelijk behandeld.
, .
Het boekje behoort daarom te worden opgenomen in de bibliotheek
van iedere bosbouwer, want zelfs de meest geschoolde zal er nog iets
nieuws in kunnen lezen. En niet alleen voor de bosbouwer, ook voor de
'houthandelaar en -verwerker zal het een te waarderen bezit zijn. Immers
met deze handleiding gewapend, zijn zij in staat de bosbouwtechnisch
minder ontwikkelde producent duidèlijk te njaken, op welke wijze hij het
door hen begeerde kwaliteitsproduct kan verkrijgen,
^
Mogen daarom alle belanghebbenden het nut v^n dit werkje inzien
en daarvan blijk geven door het aan te schaffen. De prijs is vrij hoog
maar, wordt door de uitstekende'typografische verzorging aanvaardbaar
gemaakt. W e l zou het toe te juichen zijn, indien de Commissie of misschien de overheid nog eens een eenvoudiger en soberder uitgave kon
brengen en overal in den lande gratis of tegen een geringe vergoeding
verspreiden, bijvoorbeeld in de geest van de publicaties van de Plantenziektekundige Dienst. Het zou dan mogelijk zijn om ook de kleine bezitter van bossen of bomen op de hoogte te brengen van het vele, dat
hij kan doen om ons inlandse hout een betere naam J e bezorgen en
zichzelf een hogere opbrengst.
W .

L . JANSEN.

