Boekbesprekingen
Forest planning (1967, 541 blz.), auteurs D. R. Johnston, A. J. Grayson, R. T. Bradley;
Faber and Faber Ltd., 24 Russell Square, London.
Deze zeer recente Engelse publicatie over de zo noodzakelijke „planning" in de
bosbouw bestaat uit vier delen: de bospolitiek, de „planning", de uitvoering cn de verzameling van gegevens. Tevens zijn een aantal bijlagen aanwezig, waarin interessante
gegevens vermeld worden over de arbcidsproduktiviteit, de duurteaanwas van hout en de
kwestie van vraag, aanbod en houtprijs.
De auteurs hebben zich in de acht afgelopen jaren bezig gehouden met de ontwikkeling van methoden en technieken voor de „planning" in de bosbouw. Zij kwamen daarbij
tot de conclusie, dat de toepassing van de meer conventionele methodieken aan de
bosbouw de nodige schade kan berokkenen, omdat de daaruit voortvloeiende technieken
en de daarop gebaseerde inzichten lang niet altijd bestand blijken te zijn tegen nadere
kritische onderzoekingen. Daarom introduceren de auteurs in dit boekwerk tevens een
aantal moderne „plannings"-methoden uit het bedrijfsleven, die een mogelijke bijdrage
zouden kunnen leveren aan de oplossing van de „pIannings"-problematiek in de bosbouw.
In deel I wordt eerst ingegaan op de bospolitiek en op de hieruit voortvloeiende
principes voor de „planning" en het beheer van bossen. Zulks ligt geheel voor de hand,
aangezien de „planning" cn uitvoering in eerste instantie afhankelijk zijn van de doelstellingen, welke dienen te worden nagestreefd. Tevens kan men in dit eerste deel kennis
maken met de geschiedenis en de betekenis van de bosbouw in dit eilandenrijk.
Deel II omvat de „planning" in de bosbouw en vormt als het ware de hoofdschotel
van dit boekwerk. Ruim 60 % van de totale inhoud van deze publicatie wordt door de
„planning" in beslag genomen en dit deel is over 19 hoofdstukken verdeeld. Als meest
belangrijke aspecten voor de „planning" in de bosbouw worden naar voren gebracht:
de in acht te nemen criteria voor de beoordeling van alternatieve handelingsmogelijkheden, de nodige flexabiliteït van het beheersplan en de noodzakelijk geachte voorzieningen in regionale „planning". Tussen het beschrijvende en voorgeschreven deel van
een beheersplan zal een uitermate belangrijk deel moeten worden gevoegd, waarin de
nodige kritische analyses worden weergegeven over de financiële konsekwenties van
alternatieve keuzemogelijkheden, zodat de uiteindelijk voorgeschreven beheershandelingen daarmede kunnen worden gerechtvaardigd. De eerste hoofdstukken van dit tweede
deel handelen over de principes en methodieken voor deze „planning", de criteria voor
het doen van investeringen, het gebezigde NDR-principe, de waardebepaling van de
grond e.d.; in de daarop volgende hoofdstukken wordt aandacht geschonken aan alle
facetten van het bosbeheer, vanaf de voorziening in benodigd plantmateriaal via de
economie van dunnincen tot en met de eindhak, ontsluiting en „marketing". De hiervoor
benodigde „plannings"-afdeling wordt van essentieel belang geacht voor de doelmatige
uitvoering van het geformuleerde bosbouwbeleid.
In de delen m en IV wordt aandacht geschonken aan de centrale en regionale organisatie, het beheersplan en de arbeids-„planning", alsmede aan de bosinventarisatie en
de bosbeheersboekhouding.
Tenslotte kan nog worden gewezen op de interessante gegevens van bijlare II, waaruit
toch wel duidelijk naar voren komt, dat over de afgelopen decennia de duurteaanwas
van hout een zeer reële factor is geweest, waarmede rekening kan worden gehouden.
De onconventionele inhoud en opzet van dit boekwerk wil getuigen van de grote betekenis van een goede en verantwoorde „planning" in de bosbouw en het ware dan ook te
wensen, dat bosonderzoek en bosbouwpraktijk hiervan kennis neemt.
J. J. MOOIJ
[181.3]
Crop responses to water at different stages of growth — P. J. Salter en J. E. Goode —
Research Review no. 2 of the Commonwealth Bureau of Horticulture and Plantation
Crops, 1967, 246 pag., 45 s. Uitgave Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham
Royal, Bucks, Engeland.
De auteurs, werkzaam in de tuinbouw en de fruitteelt geven in dit boek een overzicht
van de bestaande wereldliteratuur op het gebied van de reacties van planten op watervoorziening. Het is bewonderenswaardig, hoe de schrijvers uit ruim 1150 (!) literatuur-
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opgaven gegevens hebben verzameld voor een overzichtelijk en helder leesbaar boek als
dit. Het is geen bosbouwkundig werk, maar bij de beschouwingen over de gehele
plantenwereld worden de houtige gewassen ruimschoots betrokken.
Na de inleiding en de hoofdstukken over een- en tweejarige planten wordt in deel 3
van het boek in een aantal hoofdstukken de invloed van de watervoorziening op de
groei van bovengrondse delen, wortelgroei, bloemknopontwikkeling, beschadigingen
en ziekten van bomen behandeld, terwijl voor vruchtbomen nog afzonderlijk hoofdstukken gewijd zijn aan vruchtzetting, vruchtopbrengst en -kwaliteit. Voor de lengtegroei
van de jonge scheuten wordt de regenval in het vorige seizoen als zeer belangrijk
beschouwd: om een ongestoorde scheutontwikkeling te bereiken, moet in de periode
van de grootste activiteit van de scheut, namelijk het voorjaar en het begin van de
zomer, voldoende water in de bodem aanwezig zijn. Een tekort aan water in het voorjaar kan later in de zomer niet meer worden goedgemaakt. De dikregroei staat evenzeer
onder de invloed van het in het voorjaar aanwezige water: hoe minder water aanwezig
is, des te eerder wordt in de bomen het zogenaamde zomerhout met kleinere, dikwandige
cellen gevormd. De wortelontwikkeling is niet aan het voorjaar gebonden en geschiedt,
indien voldoende water in de bodem aanwezig is, in het gehele groeiseizoen met dezelfde
intensiteit. Bestaat gedurende de zomer een tekort aan water, dan is de wortelontwikkeling in hoofdzaak beperkt tot een periode in het voorjaar cn een in het najaar. De
bloemknopontwikkeling blijkt minder onder invloed te staan van watervoorziening dan
lengte- cn diktegroei en wortelontwikkeling.
Tussen watervoorziening en aantastingen door ziekten blijkt een nauwe relatie tc
bestaan. Door droogte kan de conditie van bomen zo veel slechter worden, dat zij
gevoelig worden voor verschillende ziekten. Indien door droogte vervroegde bladval
optreedt, vormen de bladlittekens onvoldoende afgesloten invalspoorten voor ziekten.
In deel 4 van het boek komen de auteurs tenslotte tot een uitgebreide discussie over
tegengestelde meningen van diverse onderzoekers, alsmede tot een lijst van aanbevelingen
voor toekomstig onderzoek. Ondanks de bestaande grote hoeveelheid publikaties over het
onderwerp watervoorziening blijken met name de invloed op de gevoeligheid voor ziekten
en de mogelijkheden voor de wortels om water op te nemen nog te weinig bekend te zijn.
Als naslagwerk en als bron van informatie voor literatuur over talrijke problemen van
de plantengroei heeft het boek veel waarde, vooral ook door de zeer overzichtelijke
indeling en de steeds terugkerende samenvattingen en conclusies.
J. L. GULDEMOND

[90/91]
„Ruimtelijke ordening en geografieHandelingen
van het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap gehouden te Utrecht op 19 november 1966. Uitgave
E. J. Brilt, Leiden, 1967.
Naar aanleiding van het verschijnen van de tweede nota inzake de ruimtelijke ordening in Nederland heeft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap het
initiatief genomen tot het organiseren van het symposium over dit onderwerp. Op dit
symposium werden dertien voordrachten gehouden door vooraanstaande deskundigen
op het gebied van de fysische geografie, sociale geografie, de planologie, de economische
geografie en de regionale geografie, waarbij wetenschappelijke merites van de tweede
nota aan een kritische beschouwing werden onderworpen.
Bij het lezen van de voordrachten en de samenvatting wordt men direct getroffen
door een zekere ongerustheid bij de geografen over het vaak aanwezige tekort van
verwerking van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de nota.
Het begint reeds met kritiek op het niet altijd consequente en vaak onjuiste woordgebruik van fysisch geografische terminologie; doch ernstiger acht men het soms nogal
onoordeelkundig manipuleren met aspecten van het fysisch milieu.
Voor het doelmatig programmeren van de urbanisatie dient de ontwikkeling hiervan
in nabuurlanden mede in beschouwing te worden genomen. Men meent dat de nota
hierin beslist tekort schiet en beveelt nieuw en uitgebreid onderzoek aan.
De visie op de natuurbescherming zoals deze in de nota tot uiting komt, acht men nog
steeds onvolwassen en men heeft niet veel goede woorden over voor de „introvert
biologische" manier waarop de interessen in dit opzicht worden geformuleerd. Men
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vreest dat hierdoor de ruimtelijke aanspraken van natuurbehoud op zeer concrete plaatsen groot gevaar loopt.
Bij de landschapszorg — er wordt gesproken over hinkende Iandschapszorg" — ziet
men gevaarlijke tekorten door het niet duidelijk aangeven van kriteria van karakteristieke
landschappen. Landschappen zoals de Friese greidhoek, de IJselmeerpolders en grote
delen van de rivierengebieden worden in de nota onder één noemer gebracht. Waaróm
vraagt men zich af. De enige reden die de legenda aanvoert is het feit dat men 1% km
om zich heen kan kijken. Dit is in het 'bijzonder voor een fysisch geograaf, die de landschappen in bredere zin bekijkt, wel een trap tegen het zere been.
De publikatie eindigt met een aantal voordrachten over regionale onderwerpen.
Objectiviteit en concrete normen worden gevraagd en tenslotte worden de risico's
samengevat die de ruimtelijke ordening dreigen, indien er onvoldoende geografische
onderbouw is.
C. P. VAN GOOR
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