Boekbespreking.
Langs onze Wegen, door Ir G . A .
O v e r d i j k i n k . Heemschutserie. (A1l e r t d e L a n g e . Amsterdam) ; 96 bis.
f 1,50.
Het is éen gelukkige gedachte geweest van het Bestuur v a n den Bond
Heemschut om Ir G. A . O v e r d ij k i n k, houtvester bij het Staatsboschbeheer te Utrecht, uit te noodigen voor de Heemschutserie een boekje
te schrijven over onze wegen.
W i j bezitten zoo goed als geen litteratuur over de beteekenis van de
wegen als onderdeel van het landschap, noch over het moeilijke vraagstuk v a n hun beplanting, die immers eenerzijds moet voldoen, aan de
eischen van het verkeer en daarnaast in volledige harmonie behoort te
zijn met de omgeving. E n toch gaat het hier om dingen, die zoowel voor
den weggebruiker als voor hem, die ons landschapsschoon ter harte gaat,
van zulk een groot belang zijn.
Hoewel men de bijzondere schoonheid, die onze lanen bieden, steeds
algemeen heeft weten te waardeeren, al heeft het snelverkeer eenige
wijziging in de waardeering gebracht, beschouwde men" tot vóór kort de
nieuw aangelegde wegen, in het bijzonder die, welke ten behoeve van een
snelle verplaatsing zijn aangelegd, vrijwel alleen uit een verkeersoogpunt
Toch kan men geen enkele weg los denken van het landschap, waar hij
doorheen loopt. O f het een autosnelbaan is of een voetpad door een
bosch of akker, elke weg vormt een onafscheidbaar deel v a n het landschap „niet slechts door zijn beplanting" — om de woorden van den
schrijver te gebruiken — maar ook door zijn plaats in het landschap,
door zijn richting, door zijn breedte, zijn hoogteligging, zijn karakter".
Het is een van de vele verdiensten v a n dit boekje, dat deze gedachte als
een roode draad er door heen loopt.
Bij het lezen v a n dit vlot geschreven werkje, waarvan het betoog door
een groot aantal uitnemende foto's die de schrijver zelf opnam, wordt
verduidelijkt, komt men met overtuiging tot het aanvaarden van zijn
standpunt, dat de wegenbouwer voor een tweeledige taak is geplaatst.
Naast het maken v a n wegen, die in alle opzichten aan de eischen van
de verkeerstechniek voldoen, rusr op hem de plicht, deze wegen ten volle
aan het landschap te doen aanpassen.
Het verbeteren van bestaande en het aanleggen v a n nieuwe wegen is
dan ook niet uitsluitend een wegentechnisch vraagstuk, bij de oplossing
waarvan „ook aan het natuurschoon behoort te worden gedacht" maar
daaraan is een onafwijsbare taak verbonden ten aanzien, v a n de Jandschapszorg.
Ongetwijfeld is Ir O v e r d ij k i n k voor het schrijven over onze
wegen de aangewezen persoon. Als secretaris van de door den Bond
Heemschut ingestelde permanente commissie „ D e weg in het landschap"
en als houtvester speciaal belast met het uitbrengen van de adviezen
door het Staatsboschbeheer op het gebied van de wegbeplanting, waarbij
vooral moet worden gedacht aan de verplichting voor den Rijkswaterstaat om bij de vele gevallen van aanleg of verbetering v a n wegén het
advies van dien dienst in te winnen, heeft bij meer dan wie ook gelegenheid dit voor ons land zoo belangrijke vraagstuk van alle kanten te
bezien en beschikt hij over een uitgebreide ervaring op dit veelzijdige
gebied. Hier komt bij, dat de tweeledige taak den wegenbouwer noopt

62
tot tijdig overleg met den adviseur voor het onderdeel landschapszorg,
waardoor deze v a n zijn kant inzicht krijgt in velelei vraagstukken v a n de
wegentechniek, hetgeen hem voor eenzijdigheid behoedt.
Het hoofdstuk „Keuze van de houtsoorten" verschaft den lezer een
schat van wetenswaardige zaken over de aankleeding van de wegen.
E r blijkt uit, hoeveel kanten er aan dit vraagstuk zijn en met hoevee]
factoren rekening moet worden gehouden om in elk bijzonder geval tot
een oplossing te komen, die met het
landschap in overeenstemming is
en die tevens niet alleen aan de eischen van het verkeer voldoet, maar
dit zoo noodig ook van dienst is. Vooral in dit laatste opzicht kan van
een beplanting, die op de juiste wijze is aangebracht, zulk een nuttige
werking uitgaan.
O o k het hoofdstuk „Verbetering van bestaande wegen" bevat veel
behartenswaardige wenken omtrent zaken, waartegen helaas vaak ernstig
gezondigd werd en wordt.
D e schrijver beperkt zich niet tot de groote verkeersbanen maar bespreekt in een afzonderlijk hoofdstuk ook de landelijke wegen. Deze zijn
inderdaad uit schoonheidsoogpunt v a n zooveel belang. E n toch wordt
zoowel bij den aanleg als de verbetering daarvan tegen het behoud van
het landelijke schoon zoo vaak maar al te zeer gezondigd.
Aangezien Ir. O v e r d i j k i n k zijn geheele betoog grondt op het
feit, dat elke weg een onderdeel vórmt v a n het landschap, kan het hoofdstuk ,,De begroeiing v a n den w e g " niet worden gemist. E r is helaas
zooveel, op en naast onze wegen, dat deze ontsiert en even belangrijk
als de aankleeding v a n den weg is de aansluiting daarvan aan zijn onmiddelijke omgeving. Enkele veelzeggende foto's laten sprekende gevallen
v a n een mislukte aansluiting zien.
Het werkje begint met eenige hoogst belangwekkende grepen uit de
geschiedenis van onze wegert die het lezen overwaard zijn en waarvan het
van zooveel belang is, dat ze zijn verzameld.
Dit welverzorgde boekje is in alle opzichten een aanwinst voor onze
litteratuur. W i j hopen, dat het in veler handen komt, zoowel van hen,
die met den aanleg en het onderhoud van onze wegen, zijn belast, aL
van de weggebruikers, hetzij automobilisten of voetgangers en van hen,
dien het landschapsschoon ter harte g a a t
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Boekaankondiging.
Gasgeneratoren en Persgas door Ir W .
H . K r a m e r . 3de druk, Uitgeversmaatschappij A . E . K l u i v e r
te Deventer,
87 bladzijden, met vele teekeningen en
enkele foto's. Prijs f 1.95.
D e eerste en tweede druk van dit praktisch werkje werd besproken
op bldz. 407 en, 538 van het Ned. Boschb. Tijdschr. jaargang 1940.
Deze derde druk is meer dan een herdruk. Het is belangrijk uitgebreid,
door inlassching van, eenige eenvoudige berekeningen en gegevens uit
de ervaringen, die intusschen werden opgedaan. Bovendien is een hoofdstuk toegevoegd over persgas.
t. W .

