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ten vragen voor de volgende aspecten van het regionale bosplan:
- een wettelijk kader voor de koppeling van de beleidssector Bos en Bosbouw aan het facetbeleid van
de Ruimtelijke Ordening;
- de kaderstelling voor de beheersplanning enerzijds
en de bestemmingsplannen anderzijds;
- de financiële aspecten van de bosbeheerskeuzen;
- een duidelijke betrokkenheid van de zijde van de
bosbeheerders/boseigenaren in de planningsprocedures.
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Vogels vervullen in bos als levensgemeenschap een
belangrijke rol. Insektenetende vogels zijn daarbij voor
de bosbouw van belang omdat zij de ontwikkeling van
plagen van schadelijke insecten kunnen onderdrukken
of vertragen, en de neergang ervan kunnen bespoedigen (zie b.v. Dickson et al. (eds.), 1979: The role of insectivorous birds in forest ecosystems; Academie
Press). Die betekenis komt in vele huidige bossen niet
tot volle ontplooiing. Het gaat namelijk in belangrijke
mate om holenbroeders, die daar thans slechts in beperkte mate natuurlijke nestgelegenheid vinden. Daaraan is - vooralsnog - kunstmatig tegemoet te komen
door nestkasten te plaatsen.
Het biologisch beperken van insektenschade in bos
door het doelgericht plaatsen van nestkasten is het
Leitmotiv van dit boek, al wordt daar als zodanig nauwelijks op ingegaan. Het is gebaseerd op een halve
eeuw ervaring in Zuid-, Midden- en Oost-Duitsland.
Het kan met recht en ere beschouwd worden als een
levenswerk van een man uit de praktijk voor de man in
de praktijk. De opzet is grondig en overzichtelijk. Bij de
behandeling van nestkasten in tuinen en dergelijke ligt
het accent uiteraard wat anders.
Zeer informatief zijn de richtlijnen voor het plaatsen
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van nestkasten (typen en aantal per ha) in verschillende opstandstypen, de bespreking van de bouw en de
geschiktheid van verschillende typen kasten en de wijze van hun plaatsing en onderhoud. De voor bos
meest schadelijke insekten worden behandeld in een
tabellarisch overzicht, dat samengaat met een bespreking van de vogelsoorten waardoor zij in verschillende
stadia van hun ontwikkeling worden gegeten. Een uitvoerig hoofdstuk is gewijd aan de nestkastbewoners,
zowel vogels als zoogdieren en insekten en zowel bedoelde als onbedoelde. Verstoring en mislukking van
broedsels en de oorzaken daarvan komen uitgebreid
aan de orde. Daarnaast wordt ook ingegaan op zijdelingse aspecten, zoals (winter)voedering van vogels.
De titel komt tot uiting in zeven hoofdstukken waarin
de controle van nestkasten en de verslaglegging van
de resultaten worden behandeld. Ook dit geschiedt
met een Duitse Gründlichkeit die alle lof verdient. Voor
de verslaglegging is zelfs apart een protocolschrift te
verkrijgen.
Een en ander is met zorg uitgevoerd en rijk geïllustreerd met ter zake doende foto's die vaak van opmerkelijke aard en kwaliteit zijn. De kleurenplaten zijn
aantrekkelijk, maar naast de vele veldgidsen als overbodig te beschouwen. Andere minpunten zijn de afzonderlijke behandeling van bos en tuin, die niet in alle details geheel bevredigend is, en het feit dat de vrij
spaarzame literatuurverwijzingen weinig systematisch
in de tekst verspreid staan.
Als geheel is het een zeer praktisch handboek en
naslagwerk, dat warm kan worden aanbevolen. De
prijs is door de niet-commerciële uitgave laag gehouden.
J. G. de Molenaar
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