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Boekbesprekingen

Findlay, W. P. K. (edltor), Preservation of timber in
the tropics M. Nijhoff/Junk. Dordrecht. 1985. 269 p.
ISBN 90-247-3112-7. ƒ 150,- (geb.)
Houtverduurzaming is in de tropen niet onbekend,
maar de meer professionele aanpak kon men voornamelijk aantreffen bij telefoonmaatschappijen en spoorwegen. De woningbouw kon meestal gebruik maken
van houtsoorten met een natuurlijke weerstand tegen
aantastingen. Echter, het opraken van de geprefereerde soorten noopt er toe deze te vervangen door minder
bekende (en minder duurzame?) soorten uit het oerbos, en door de weinig duurzame soorten die vanwege
hun snelle groei op veel plaatsen worden aangeplant.
De verscheidenheid aan aantastende organismen en
de hogere temperaturen en vochtigheid maken verduurzaming daarbij noodzakelijk om te kunnen komen
tot een economisch gebruik van hout.
Vanuit dit gezichtspunt is het boek van Findlay geschreven. Het richt zich daarbij op de houtindustrie in
de tropen, van de concessionaris tot de aannemer, op
de vakmensen dus. Bepaalde delen kunnen zelfs zonder moeite geschikt gemaakt worden voor de landbouwvoorlichting, als het gaat om op kleine schaal
afrasteringspalen of bamboe te verduurzamen.
Het boek geeft weinig nieuwe informatie, wat dat betreft bestaat er ook geen wezenlijk verschil tussen
houtverduurzaming in de tropen of daarbuiten. Het is
juist het feit dat de meeste voorbeelden en ervaringen
aan de tropen zijn ontleend, waardoor de informatie
beter zal aanspreken. Daarbij behandelt het boek op
adequate wijze alle thema's die noodzakelijk zijn om
een goed inzicht te krijgen in het onderwerp, zonder
zich overigens te wagen aan al te gedetailleerde gegevens omtrent apparatuur, kosten en kwaliteitscontrole
op laboratoriumniveau.
De stijl is helder, en het feit dat de bijdragen van de
verschillende auteurs elkaar soms wat overlappen is
niet storend. Wat wel stoort zijn de slordigheden die
gemaakt zijn bij het persklaar maken: bladzijverwijzingen, spelfouten van de wetenschappelijke namen en
typefouten. Gezien de prijs van het boek, zou men
beter verwachten. Jammer is ook dat, gelet op het

beoogde lezerspubliek, niet alle bijdragen even ruim
geïllustreerd zijn.
Voor de industriële houtverwerker in de tropen, en
voor ieder die met de productie en de verwerking van
tropisch hout te maken kan krijgen, is het boek zeer de
moeite waard.
J. D. Lemckert
Rledl, O. & D. Zachar. Forest Amelioratlon. Elsevier,
Amsterdam, 1984. 610 p. ISBN 0-444-99613-3.
ƒ 295-(geb.)
Onder Forest Amelioration wordt in dit boek verstaan
het herstel en de verbetering van bosterreinen in de
hoger gelegen delen van stroomgebieden. In een aantal bijdragen behandelen verschillende auteurs o.a. de
hydrologie, de hydraulica, erosie, het reguleren van rivierafvoeren en natte constructies. Tevens wordt ingegaan op de rol die de bosbouw in het beheer van
stroomgebieden kan spelen. Het cijfermateriaal en de
voorbeelden hebben voornamelijk betrekking op de
situatie in Tsjechoslowakije.
Uit de opsomming van de behandelde onderwerpen
blijkt al dat dit boek, bij de Nederlandse opdeling van
vakgebieden, vooral voor cultuurtechnici geschreven
is. Maar voor de bosbouwer die in bergachtige gebieden werkt, zijn thema's als waterbeheersing en erosie
niet uit het bosbeheer weg te denken.
Bosbouw speelt een belangrijke rol in het stroomgebiedbeheer, doch omdat dit beheer in de praktijk vaak
beperkt wordt tot de bovenstroomse gebieden aangezien daar meestal de oorzaken liggen van de problemen die zich benedenstrooms voordoen, geldt dat
in mindere mate voor de Nederlandse bosbouw.
De auteurs hebben duidelijk geprobeerd om naar de
bosbouwer toe te schrijven, en hebben gepoogd de
technische onderwerpen toegankelijker te maken door
veel aandacht te besteden aan de theoretische ondergrond.
Helaas zijn ze daarbij aan hun doel voorbijgeschoten. Vrij elementaire zaken worden grondig uitgelegd,
maar de wat moeilijker onderwerpen worden met enkele zinnen afgedaan. Daarbij stoort het dat bij de vele
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formules soms de uitleg van de symbolen onvoldoende is of geheel ontbreekt. De argeloze lezer zal daardoor bijvoorbeeld uit de twee waterbalansformules in
hoofdstuk I concluderen dat de neerslag gelijk is aan
de interceptie.
Ook besteden de schrijvers veel aandacht aan cijfers uit de praktijk en uit proefnemingen, vaak zonder
bronvermelding en zonder beschrijving van de omstandigheden waaronder dergelijke cijfers verzameld
werden. Zelden wordt gepoogd om het verband te leggen tussen theorie en praktijk, waardoor van een veralgemenisering van de genoemde voorbeelden geen
sprake kan zijn. Het belang dat aan de theorie wordt
gehecht leidt soms tot vreemde uitspraken, zoals in
hoofdstuk XI, waar gepleit wordt tegen ondergroei in
bossen, omdat daardoor te veel water voor de transpiratie verbruikt wordt.

Voor de tropische bosbouwer, die regelmatig met
stroomgebiedbeheer te maken heeft, biedt het boek
weinig aanknopingspunten. De bodemtypes en de
neerslagintensiteiten zoals die in de tropen voor kunnen komen, worden niet genoemd, evenmin als het
onderwerp landevaluatie. Het is jammer dat de auteurs
niet meer verwezen hebben naar de Angelsaksische literatuur over hun onderwerp. De literatuurlijst is overigens beslist onvoldoende.
Concluderend moet gesteld worden dat het onderwerp kennelijk te complex is geweest voor de schrijvers, en dat er te weinig interessante gegevens of
praktische informatie geboden wordt om van een
waardevolle bijdrage aan dit, ook voor de bosbouw zo
belangrijke onderwerp te kunnen spreken.
J. D. Lemckert

Agenda
2 december 1986.
Studiekring KNBV "Het Bosbedrijf: er op toeleggen of
eraan verdienen?"
Inlichtingen: 08370-82926.
10 december 1986.
Studiekring voor Cultuurtechniek.
Studiedag "Randstadgroenstructuur".
Inlichtingen: 030-852455.
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Meerjarenplan Bosbouw in Vaste Commissie
De Vaste Commissie voor Landbouw van de Tweede
Kamer zal op maandag 16 februari 1987 in het openbaar van gedachten wisselen over het Meerjarenplan
Bosbouw met de minister van Landbouw en Visserij.
Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de minister van te voren feitelijke vragen worden toegezonden. ledereen die daaraan behoefte voelt kan zulke
vragen op papier zetten en voor donderdag 11 december aan de griffier van de commissie, mr. W. H. de
Beaufort, Binnenhof 1a, 2513 AA Den Haag, doen toekomen.

MEER DAN 100 JAAR

Fa. J. van der Krol
VERPLEGING EN EXPLOITATIE
VAN AL UW BOSSEN
INKOOP VAN ALLE RONDHOUT
SPECIALIST IN VELLINGEN EN DUNNINGEN DIE MET MEER
DAN NORMALE ZORG DIENEN TE GESCHIEDEN

Maartensdijkseweg 12 - 3723 MC Bilthoven - Tel. 02156-221

r

DE KWALITEITSMERKEN
VAN STIERMAN SOEST

fjtJ

FOLSCHE-ENSO

• versnipperaars • zaagketting
• veiligheidskleding • prunusbestrijding • bosmaaiers

STIERMANSOEST bv
Postbus 184,3760 AD Soest, de Beaufortlaan 24,3768 MJ Soest. Telefoon 02155-10272*.Telex43434 stier nl.
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Peulen vooral uw houtbewerkingsmachines.
Bezoek onze moderne showrooms met meer
dan 200 verschillende machines in voorraad.

Importeur:

Ingenieursbureau

PEULEN

mÈm

MEER DAN 38 JAAR SERVICE

OOSTPLEIN 130
3011 KX ROTTERDAM

010-411.71.66
Demonstratie
Rotterdam of Dalfsen.

Houtblokken zagen en kloven in één arbeidsgang
t/m 30 cm 0 Door gebruik van pendelzaag weinig
krachtsinspanning noodzakelijk. Opgenomen
vermogen 7,5 kW. Aandrijving via aftakas of
elektromotor. Hulpstuk: transportband.

Demonstratie van groot aantal geheel nieuwe kortzagen en
kloofmachines van de grootste fabrikant op dit gebied op de Beurs Hout
'86 van 4-8 november Ahoy gebouw Rotterdam, Maashal (bij ingang)

WEBOKWEKERIJEN B.V.
biedt in uitgebreid assortiment

beheer, advies en uitvoering in bosbouw
Frederikstraot 2a,

6881 SJ Velp

Tel. 085 - 6402Q2

Devobo
Groen voorziening
Bosonderhoud
Boom verzorging
(chirurgie)
* Planning
* Exploitatie
* Adviezen
* Verhandeling rondhout
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Wouwermanstraat 22
7412 TK Deventer
Telefoon 05700-10909

BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN
zowel LOOF- als NAALDHOUT
in alle afmetingen aan .

Vraag offerte en bezoek
vrijblijvend onze uitgestrekte
kwekerijen

Wernhoutseweg 121 - Postbus 75
4880 AB Zundert - Tel. 01696-4255*
Telex: 54807

