Boekbesprekingen

"Het verstoorde evenwicht"; onder redactie van prof.
dr. J. C. van de Kamer samengesteld door eenentwintig biologen. Uitgave Oosthoek. Prijs f 18,50.
Op 14 april 1970 werd in aanwezigheid van de
staatssecretaris voor cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. H. J. van de Poel, een persconferentie gehouden ter gelegenheid van het verschijnen van het boek "Het verstoorde evenwicht". Het
is bedoeld als "een bijdrage van de wetenschap
voor het Natuurbeschermingsjaar 1970" en is een
bundeling van colleges die aan de Universiteit te
Utrecht in het studiejaar 1968-1969 werden gegeven.
Deze colleges waren gewijd aan de kennis en het
beheer van het natuurlijke milieu. In feite bestaat
het boek dan ook uit een serie opstellen, gericht
op personen die reeds enig inzicht bezitten in de
complexe biologische problemen die zich bij de betreffende onderwerpen voordoen. Dit blijkt reeds
spoedig wanneer men deze uitgave ter hand neemt.
Naast algemene beschouwingen over diverse facetten van het onderwerp vindt men er namelijk een
grote hoeveelheid details in over onderzoek, over
vele verdwenen vogel- en plantesoorten en over
onherstelbare schade aan het landschap.
Voor wie de natuur en ons leefmilieu ter harte
gaan (en wie hoort dat niet te doen?) wordt een
somber beeld geschetst. Wel werd reeds een oppervlakte van ca 70.000 ha min of meer veilig gesteld, maar relatief is dat niet veel, immers nog geen
twee percent van ons land en zelfs minder dan de
75.000 ha die volgens de Eerste Nota Ruimtelijke
Ordening voor 1960-1980 nodig is voor de aanleg
van wegen, industrieterreinen en stadsuitbreidingen.
Hoewel het boek door de grote hoeveelheid details niet vlot leesbaar is en daardoor mogelijk een
kleinere lezerskring wordt bereikt dan wenselijk is,
is het nuttig dat deze uitgave tot stand kwam. Al
was het alleen maar omdat het ook de motieven
voor natuurbehoud aangeeft. Uit de gebundelde bijdragen valt immers te concluderen dat de natuurlijke rijkdom van een gebied een grote welvaartsbron vormt, "want zowel toerisme als recreatie
zijn beide gediend met een gaaf, afwisselend en
harmonieus landschap" (blz. 3). Bovendien - en dit
is minstens even belangrijk - is het behoud van
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de natuurlijke rijkdom nodig om allerlei aspecten,
verbonden aan de handhaving van het biologisch
evenwicht, wetenschappelijk te kunnen bestuderen.
Deze bestudering is hoogst noodzakelijk om de invloed, die allerlei maatregelen uitoefenen op de leefbaarheid van een gebied en op ons eigen milieu,
te kunnen vaststellen. Immers "het aanleggen van
steeds meer en grotere industriegebieden, de uitvoering van cultuurtechnische werken en gigantische
stadsuitbreidingen hebben slechts zin, als de leefbaarheid van ons land er niet door wordt aangetast"
(blz. 7)L
Helaas kan de concrete waarde van natuurgebieden voor de leefbaarheid niet in geld worden uitgedrukt, Daardoor is het afwegen van de verschillende belangen bij de keuze tussen het behoud
van natuurgebieden en een economisch direct meer
lucratieve handeling als bijvoorbeeld industrievestiging niet of nauwelijks mogelijk. Lezing van dit
boek geeft echter wel te denken. Het is dan ook
te hopen dat vooral ook de natuurverstoorders z e l f die onder andere ook bij rijksdiensten werkzaam
zijn - kennis nemen van hetgeen zij in hun onwetendheid bereiken met hun werk voor de directe
toeneming van de welvaart Prof. dr. A. Quispel zei
in dit verband tijdens het onlangs gehouden symposium "Biosfeer en Mens" (zie: "Belhamel", 1970
(2), 7): "De biologen kunnen vertellen, hoe erg de
situatie is, maar de praktische maatregelen moeten
worden genomen door technici, acceptabel worden
geacht door economen en in hun afweging tegen
andere belangen onderwerp zijn van de politieke
beslissingen". Mijns inziens had deze rake opmerking nog aan waarde gewonnen als de uitdrukking
"acceptabel worden geacht door economen" als volgt
had geluid: "op de financiële aspecten ervan dient te
worden gewezen door economen". Als zij het boek
niet ter hand nemen, dan is het toch wenselijk dat "de
pers" put uit deze rijke bron van gegevens voor
artikelen die aantonen dat de volksgezondheid sterk
van het milieu afhankelijk is. Men moet "gaan
inzien dat wij ons levensmilieu hebben te beschermen terwille van ons zelf. Zijn het vandaag de roofvogels en de sterns, die ten offer vallen aan onze
cultuur, morgen zijn het de grotere zoogdieren en
overmorgen zijn wij zelf aan de beurt" (blz. 7). Dit

klinkt overdreven, maar een feit is dat nog te weinig
bekend is over het effect op de lange duur van allerlei maatregelen die de verhoging van de directe,
economische welvaart ten doel hebben. Duidelijk moet worden gesteld dat men - zoals prof.
dr. K. H. Voous, voorzitter van het comité ter voorbereiding van het natuurbeschermingsjaar 1970,
het op de persconferentie uitdrukte - op grootscheepse schaal bezig is het milieu te wijzigen en
te verstoren, ook al doet men zijn best om alles
20 "schoon" mogelijk te houden. Het zuiveren van
afvalwater, chloreren, verlengen van pijpleidingen
die afvalwater in zee lozen is uitstekend, maar dit
neemt niet weg dat het milieu toch wordt verstoord.
Onderzoek naar de consequenties van een en ander
is dringend noodzakelijk. Dit geldt ook voor de gevolgen van de toenemende recreatie in natuurgebieden. Een aantal van deze terreinen wordt onder de
voet gelopen en vervuilt en daarmede verliezen
zij de betekenis waarvoor zij destijds werden aangekocht. Dit doet bij sommigen het verlangen rijzen
naar grotere landschapsreservaten waarvan bepaalde delen afgesloten worden of zeer beperkt toegankelijk worden gesteld. Maar het in stand houden
van een streek met vele kleine percelen en handhaving van de huidige vegetatietypen zou het nodig
maken dat de eigenaars hun grond blijven gebruiken en beheren zoals zij dit tot nu toe gewend waren. Dit kan verpaupering in de hand werken. "Het
zal duidelijk zijn dat dit niet de prijs mag zijn voor
de instandhouding" (blz. 12).
Veel van wat behouden kan worden dient inderdaad te worden gebruikt voor de recreatie van onze
nog steeds groeiende bevolking. Dit betekent echter dat er storing zal zijn. In de eerste plaats door
de nieuwsgierige mens die, vaak ongemerkt, vogels
van hun nest verjaagt. Daarnaast ook door schade
aan de vegetatie die leidt tot plaatselijke erosie, vooral op zandgronden. Daardoor kan ook de dekking
voor grotere zoogdieren worden verstoord. Dat bepaalde veranderingen in de vegetatie ons klein toeschijnen betekent dus niet dat deze ook voor alle
dieren van weinig betekenis zijn (blz. 178). Daarenboven kan ook het openleggen van recreatiegebieden door aanleg van wegen, waarvan luchtverontreiniging door auto's vaak het gevolg is, grote invloed hebben op het milieu in dat gebied. Door
kettingreacties kunnen kleine oorzaken onverwachte,
grotere gevolgen hebben dan werd voorzien. Alvorens tot ontsluiting van natuurgebieden over te gaan
is daarom - helaas meestal langdurige - bestudering van alle consequenties noodzakelijk. Hetzelfde
geldt voor de aanleg van autowegen door bos- of
duingebieden met als argument: het rijden is daar
zoveel aangenamer of de afstand tussen twee industriecentra is daardoor een aantal kilometers korter. Vooral in bossen verspreiden uitlaatgassen van
auto's zich moeilijker dan in het open veld. Wie kan

daarvan de uiteindelijke gevolgen overzien? Wellicht
verdient het daarom aanbeveling drukke wegen zoveel mogelijk door open terrein aan te leggen.
Het is niet mogelijk een ook maar enigszins volledig overzicht te geven van de vele feiten en problemen die in het boek ter sprake komen. Aan de
hand van enkele willekeurige voorbeelden zal wor- ;
den getracht een indruk te geven van de opzet van
het boek, van de zorgen die de auteurs zich maken
en van de wijze waarop de problemen worden onderzocht.
Bij de luchtverontreiniging spelen vooral waterstoffluoride (HF) en zwaveldioxyde (S0 2 ) een rol, beide
stoffen die bij bepaalde processen van de chemische industrie vrijkomen. Sommige planten zijn zeer
gevoelig voor HF, zoals tulp, gladiool en verscheidene esdoorn- en dennesoorten (welke? Ref.) Tot
op tientallen kilometers van de bedrijven kan schade optreden. Bepaalde gladiolerassen en een bepaald fresiaras worden zelfs gebruikt als indicatoren. Volgens een Canadees onderzoek zijn voor S 0 2
o.a. Weymouthden (Pinus strobus) en Ratelpopulier (Populus tremula) - bedoeld zal zijn : P. tremuloides! Ref. - zeer gevoelig. Het bleek dat in een
langgerekte strook in de overheersende windrichting grenzend aan een ijzergieterij de eerste soort
tot op een afstand van 55 km niet meer als zaailing voorkwam, terwijl de tweede geheel ontbrak
tot op een afstand van 27 km. Ook beuk, spar
(welke?Ref.) en lijsterbes worden genoemd als soorten die zeer gevoelig zijn voor dit gas. Een overeenkomstige beschadiging zou in ons dichtbevolkte
land met zijn weinige bossen en natuurgebieden
desastreus zijn. Een grote gevoeligheid voor S 0 2
vertonen korstmossen en deze kunnen dan ook worden gebruikt als indicatoren voor de aanwezigheid
van S0 2 -Iuchtverontreiniging. Bestudering van korstmossen is dus niet louter een interessante hobby
van sommige biologen.
Andere gasvormige luchtverontreinigers zijn de
fotochemische. Deze worden onder bepaalde
omstandigheden in de atmosfeer gevormd uit o.a.
onverzadigde koolwaterstoffen, afkomstig van autouitlaatgassen en van olieraffinaderijen. Vooral ozon
en peroxyacetylnitraat (PAN) zijn van belang, ook uit
het oogpunt van natuurbescherming. In de Verenigde Staten werden duizenden dennen (Pinus
ponderosa) in een natuurpark op 90 km van Los
Angelos ernstig beschadigd door ozon, afkomstig van deze stad. "Overal hangt in die bergen
een blauw waas. Ditzelfde waas kan men in de
herfst op windstille, zonnige dagen soms ook in het
westen van Nederland bij de hoofdverkeerswegen
waarnemen. Wij moeten dus wel degelijk op onze
hoede zijn" (blz. 25). Ook in dat geval kan voor het
aantonen van verontreinigingen gebruik worden gemaakt van proefveldjes met indicatorplanten. Groengordels van resistente bomen en struiken, aange-

legd tussen industriecentra en woonwijken, vangen
weliswaar niet het HF weg, zoals een lid van onze
Tweede Kamer veronderstelde, maar zij kunnen wel
werken als zeef voor vaste luchtverontreinigingen.
Bovendien hebben ze een duidelijke invloed op
luchtstromingen. Wel dienen deze gordels tenminste enkele kilometers breed te zijn (blz. 28). Voor
bosbouwers is ia dit opzicht in nauw overleg met
deskundigen op ander gebied dus een dankbare
taak weggelegd.
Een ander onderwerp dat in het boek ter sprake
komt is de betekenis van de jacht voor de natuurbescherming. Jacht is dikwijls toelaatbaar en niet
zelden noodzakelijk om excessieve schade voor de
grondgebruikers te voorkomen. Van soorten die indifferent zijn voor de landbouw kan een zekere tol
worden geheven zonder dat de soort daardoor
blijvend wordt verminderd (blz. 163). Bovendien kan
een goed uitgeoefende jacht door het uitdunnen
van de populatie (grote roofdieren ontbreken immers)
gunstig zijn voor de lichamelijke conditie van de
dieren zelf. Met een drastische vermindering van
de wildstand zou de jager zichzelf duperen. Volgens
de jachtwet is de looptijd van een jachthuurovereenkomst zes jaar (vroeger drie jaar. Red.). In verband met de schaarste aan jachtvelden zullen de
jagers (In ons land zijn er ongeveer 25.000) het veld
daarna graag weer huren. Leegschieten druist daarom
ook tegen hun eigen belang in. Dus, "indien men
bedenkt dat de goede jager, geleid door een wijze
wetgeving, er weliswaar niet op uit is elk willekeurig
in het wild levend dier te beschermen, maar wel om
de wildstand te behouden, dan is waarschijnlijk de
tegenstrijdigheid tussen de begrippen jacht en
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natuurbescherming reeds voor een deel weggenomen"
(blz. 164). In het hoofdstuk over de jacht wordt verder met voorbeelden aangetoond dat zich, dankzij de
jacht in vroegere, grote particuliere jachtvelden die
thans vooreen deel nationale parken zijn, waardevolle dieren, waaronder ook "roofdieren" en "roof- i
vogels", hebben kunnen staande houden. In natuurreservaten ligt de kwestie van de jacht enigszins anders omdat vele als jachtwild geliefde soorten (zoals
fazant en moeflon) exoten zijn "die principieel uit een
reservaat geweerd dienen te worden" (blz. 205). Ook
in deze terreinen dient vaak de zoölogische beheerder
via de jacht in te grijpen, maar dan volgens een goed
beheersplan, zonder het doel wild te exploiteren. De
uitvoerder dient dan bij voorkèur iémand van het
eigen personeel te zijn (blz. 206). De auteur van dit
hoofdstuk over het zoölogische beheer van reservaten pleit ervoor "dat in de nabije toekomst in
het milieubeheer all-round opgeleide oecologen, biologen dus, een veel grotere kans dienen te krijgen"
als beheerder (blz. 195). De beheerders zijn tot nu
toe voortgekomen uit Wageningse bosbouwers. Hoewel de meeste van hen hun taak voortreffelijk verrichten, blijkt in het begin van hun loopbaan een aanpassingsperiode noodzakelijk te zijn, zo stelt de
auteur, omdat een dee! van hun "biologische kennis
slechts gefragmenteerd aanwezig is" en "hun opleiding in de productieve sfeer heeft plaatsgehad"
(blz. 195). Een beheerder - bioloog, stelt hij verder,
zal in het begin ook moeilijkheden hebben bij het
schatten van de hoeveelheid hout, bij taxatie van
een terrein of de begrotingskosten van de aanleg
van een weggetje. Maar de door hem gemaakte fouten kunnen volgens de auteur hoogstens een finan-

ciële strop veroorzaken (blz. 195 en 19B). Naar mijn
mening een wat a! te simplistische redenering, ook
al stelt de auteur dat hij (de bioloog) "voor meer
gecompliceerde zaken de hulp van andere deskundigen zal moeten inroepen".
In het laatste hoofdstuk wordt uit het rapport
"Voorne in de branding" onder meer het volgende
geciteerd: "Verontrust raken wij, wanneer wij zien
hoe snel vooral in de laatste decennia deze verarming is gegaan en hoe de mens de natuurlijke
levensgemeenschappen (
) vervangt door
een kunstmatig milieu. Daar hij echter de betekenis
voor hem zelf van de vele factoren in zijn natuurlijk milieu nog onvoldoende doorziet, mag hij niet
verwachten in het kunstmatige milieu aan al zijn
levensvoorwaarden te hebben voldaan. Toenemende
frequentie van psychische stoornissen en alarmerende sociale verschijnselen wordt dan ook wel voor
een deel aan deficiënties van dit kunstmatige milieu
toegeschreven" (blz. 276). (Door wie en op welke
gronden? Ref.). Even verder gaat de auteur zelf als
volgt verder: "Wij wensen te voorkomen dat bij de
toegangswegen naar de Europoort borden moeten
worden geplaatst met als opschrift: U betreedt thans
gevaarlijk terrein dat bij enigszins langdurig verblijf
schadelijk is voor Uw gezondheid".
Naast de voorgaande aanhaling van feiten, van
citaten uit het boek en naast enkele overpeinzingen
moet veel van de inhoud onvermeld blijven over de
verontreiniging van bodem en water, bestrijdingsmiddelen en hun gevaren, landschapstypologie en
-genese, onderzoek op verschillende gebieden en
over het beheer van diverse typen natuurgebieden,
waaronder ook het mariene milieu. Het zou te ver
voeren al deze in het boek behandelde zaken te bespreken.
Het is echter wel te hopen dat het voorgaande
aanleiding zal geven tot het in bredere kring bekend
worden van de inhoud van deze bundel. Veel is
reeds bereikt wanneer de verontrustende feiten meer
bekend raken en indien daardoor meer rekening
wordt gehouden met de gevolgen van de verstoring
van ons leefmilieu en als daardoor in brede kring het
inzicht ontstaat dat de begrippen welvaart en welzijn
geen tegenstellingen zijn, maar een onverbrekelijke
eenheid vormen. Onaangename verrassingen kunnen
ons dan bespaard blijven.
J. T. M. van Broekhuizen.
Bespreking en overpeinzingen naar aanleiding van
het gelijknamige boek.

Olschowy, G. Landschaft und Technik
Patzer, 1970.

Hannover,

Bij het begin van het Europese Natuurbeschermingsjaar 1970 verscheen dit fraai uitgevoerde en goed
gedocumenteerde boek over het actuele vraagstuk
van het landschap in de huidge technische ontwikkeling. De juist beëindigde "European Conservation Conference" van de Raad van Europa in Straatsburg en de gelijktijdig aangekondigde maatregelen
van president Nixon over de vervuiling van het milieu onderstrepen de actualiteit van het in dit boek
behandelde onderwerp. De ondertitel: Landschapsverzorging in de geïndustrialiseerde samenleving en
de systematische indeling en behandeling van de
stof, tonen aan dat de zorg voor het "natuurlijk"
milieu en het voortschrijdende proces van de industrialisatie een geïntegreerd ruimtelijk beleid noodzakelijk maken.
Professor Olschowy is hoofd van het Federale
Bureau voor Vegetatiekunde, Natuurbehoud en Landschapsbouw in de Duitse Bondsrepubliek en is ongetwijfeld een van de meest vooraanstaande landschapsdeskundigen in ons werelddeel.
Puttend uit zijn rijke ervaring op het vakgebied
van de landschapsbouw geeft hij ons in zijn boek
eerst een kort historisch overzicht over de ontwikkeling en de invloed van techniek en industrie op
het landschap. Daarna beschrijft hij de sterke belasting, die als gevolg daarvan, wordt gelegd op het
milieu en wijst hij op wegen die tot een vergelijk
tussen de technische en de natuurlijke factoren kunnen leiden. Met het Ruhrgebied als voorbeeld wordt
deze veelzijdige problematiek behandeld en worden
de mogelijkheden van de ruimtelijke ordening en de
landschapsbouw uiteengezet.
In hoofdstuk 4 worden een aantal aspecten van
de moderne industrie en haar gevolgen voor het
landschap behandeld. Aan de hand van talrijke voorbeelden met instructieve foto's, gekleurde en zwartwit tekeningen, en ander documentatiemateriaal worden daarbij achtereenvolgens de metaalindustrie,
de chemische industrie, de energievoorziening, de
mijnbouw en andere industriële ontwikkelingen in
hun relatie tot het landschap geschetst.
Hoofdstuk 5 gaat in op de landschappelijke inpassing van openbare werken in het patroon van de omgeving. Wegenbouw en landschap, het landschap en
de waterhuishouding en ook de landschappelijke verzorging van het spoorwegnet worden daarbij op
gedetailleerde wijze met dwarsdoorsneden en foto's
toegelicht.
Vervolgens gaat de schrijver nader in op de
functies van natuur en landschap In het komende
technische tijdperk. Hij staat stil bij de voortgaande
bevolkingsgroei en bij het proces van de verstedelijking, de ontwikkeling van de techniek en de
resultaten van de moderne wetenschap in hun relatie
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tot het milieu en hun uitwerking op de mens. Het
boek Landschap en Techniek is, zoals de schrijver
in zijn inleiding zegt bedoeld als een bewuste bijdrage
aan de vormgeving en de ontwikkeling van het cultuurlandschap als milieu en menselijke leefruimte
in het tijdvak van de neo-techniek. Landschapsbouw en ruimtelijke ordening zullen aan kracht en
invloed moeten winnen om de ongekende gevolgen
van de stedelijk-industriële ontwikkeling voor het
menselijk welzijn tijdig te kunnen opvangen.
Dit uitstekend verzorgde en met grote kennis van
zaken geschreven boek, waarvoor Graaf Lennart
Bernadotte het voorwoord schreef, verschijnt op het
juiste tijdstip. De belangstelling voor het milieu en
de zorg voor het landschap zijn niet langer
beperkt tot een kleine groep van specialisten. De
vervuiling van water, lucht en bodem, de nivellering
van onze omgeving, zowel in de stedelijke als

in de landelijke ruimte en de verarming van onze
planten- en dierenwereld beginnen thans tot de
verbeelding te spreken van de "man in the street",
die begint te beseffen dat hem bepaalde, moeilijk <
te vervangen waarden gaan ontglippen. Het is daarom goed, dat een boek als dit op nuchtere, technische wijze tracht aan te tonen dat in dit verval van
het milieu niet behoeft te worden berust. Bij een positieve benadering van het vraagstuk en gebruikmakend van onze snel toegenomen kennis, moet het
mogelijk zijn in deze welvaartsstaat tot een betere
inrichting, opbouw en bescherming van de Europese
ruimte te geraken. Hoewel geschreven aan de hand
van de situatie in West-Duitsland is het boek ook
voor de andere Westeuropese landen en vooral
voor het dichtbevolkte Nederland van grote waarde.

Interessante publikaties

"Bodem en Planologie"

Landbouw en landschap van morgen. Uitgave van
de Contact-commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, Herengracht 540, Amsterdam. Voordrachten van de op 8 november 1969 gehouden vergadering over dit onderwerp (zie ook het persbericht
opblz. 189).

Op woensdag 9 en donderdag 10 september a.s.
wordt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Stichting voor Bodemkartering een studiebijeenkomst
"Bodem en Planologie" georganiseerd. Het thema is:
de betekenis van bodemkartering en veldbodemkundig onderzoek voor niet-agrarisch grondgebruik,
in het bijzonder voor de planologie.
De studiedagen worden georganiseerd in overleg
met het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Woensdag 9 september *
worden vier inleidingen en een panel-discussie gehouden, donderdag 10 september een excursie.
Aanvang: 9 september om 10.00 uur in het Wiskundecomplex "de Dreijen", Wageningen.
Nadere inlichtingen en uitvoerige programma's worden gaarne verstrekt door de Stichting voor Bodemkartering, postbus 98, Wageningen (tel. 08370-6333).

Voorgekweekte solitairbomen. Mogelijkheden voor
nieuwe steden en stadsuitbreidingen. Werkgroep
Bosbouw Randstad Holland, publikatie nr. 4. Verschenen in: Groen 26 (2), 1970 (33-44). Ook verkrijgbaar als Mededeling nr. 105 van het Bosbouwproefstation te Wageningen.
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R. J. Benthem.

