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BOEKEN
AGROFORESTRY
LITERATUUR
K. F. Wiersum
Vorig jaar was het tien jaar geleden dat het
International Council for Research in Agroforestry
(ICRAF) werd opgericht. Deze oprichting kwam
voort uit de in de tweede helft van de zeventiger
jaren sterk toegenomen aandacht voor de rol van
bosbouw bij plattelandsontwikkeling in tropische
landen. Er werd in toenemende mate aandacht
besteed aan de betekenis van bossen en bomen
voor de voorziening in primaire levensbehoeften
van de plaatselijke bevolking, zowel via de levering
van essentiële produkten zoals brandhout, veevoer
en voedsel, als via het gebruik van bomen als
produktiefactor voor landbouw en veeteelt. Met
name bomen die voorkomen In landbouwsystemen
spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Maar ook is
het mogelijk het bosbeheer beter af te stemmen op
de behoeften van de plaatselijke bevolking door het
ontwikkelen van aangepaste combinatieteelten van
bosbomen en landbouwgewassen en/of vee.
Met de oprichting van het ICRAF kwam tot uiting dat deze
ideeën wetenschappelijk en beleidsmatig aansloegen en
dat er grote behoefte bestond aan een verdere ontwikkeling van de mogelijkheden van dergelijke agroforestry systemen. Nu, tien jaar later, blijkt dat het bestaansrecht van
agroforestry steeds algemener erkend wordt. In toenemende mate worden er in vele landen onderzoeks- en
opleidingsprogramma's in agroforestry opgezet en agroforestry-ontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Dat vindt zijn
weerslag o.a. in een toenemende stroom van publikaties
over agroforestry; zo verschenen er recent drie belangrijke
overzichtswerken over de huidige stand van kennis over
agroforestry.

"Agroforestry: a decade of development"
Ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan publiceerde ICRAF
een boek "Agroforestry; a deAgroforestry
cade of development". In dit
la decade of development
boek geven 17 internationaal
bekende auteurs een overzicht
over de algemene potenties en
ontwikkeling van agroforestry,
over het voorkomen en de betekenis van agroforestry in verschillende tropische gebieden
(Centraal Amerika, Sahel, India,
Java), over de mogelijke bijdrage van agroforestry aan
sociale en economische ontwikkeling en aan bodembeheer, en over enkele belangrijke recente onderzoeksresultaten op teeltkundig gebied (soortenkeuze, stikstofbinding, alleycropping), De verschillende artikelen geven een
TO

goed overzicht van de tot nu toe verkregen kennis over
diverse aspecten van agroforestry en van de resultaten die
het afgelopen decennium bereikt zijn bij de ontwikkeling
van agroforestry. Hierbij wordt duidelijk, dat er sprake is
van een tweesporige ontwikkelingsbenadering. Enerzijds
wordt er veel aandacht besteed aan de inventarisatie en
beschrijving van de vele bestaande traditionele agroforestry-systemen en worden er onderzoeks- en ontwikkelingsmethoden ontwikkeld, die toegepast kunnen worden
voor een verdere aanpassing van deze systemen aan de
huidige maatschappelijke omstandigheden. Veel van dit
werk vindt onder praktijkomstandigheden plaats en de
aandacht richt zich daarbij niet alleen op teeltkundig gebied, maar ook op sociaal-economische factoren die de
toepassing van agroforestry beïnvloeden. Anderzijds vindt
er ook veel experimenteel onderzoek plaats dat gericht is
op het beter onderkennen van de diverse biologische
interacties in agroforestry-systemen en op het ontwerpen
van nieuwe teellsystemen.
"Agroforestry: realities, possibilities and
potentials"
Ook in het boek "Agroforestry:
realities, possibilities and poAgroforestry: Realities.
tentials" vindt men zowel een
Possibilities and
overzicht van enkele belangPotentials
rijke deelonderwerpen van
agroforestry als beschrijvingen
van verschillende agroforestrysystemen. Dit boek is gebaseerd op een reeks van 12 left
zingen over agroforestry, die in
1985/86 aan de Universiteit
MA ITT1HU S NI J HOFF M « U «H E M
van Florida (USA) werden gegeven. Over het algemeen is de kwaliteit van de diverse
artikelen in dit boek wat minder evenwichtig dan van het
ICRAF-bóek, maar daar staat tegenover dat er op sommige
detailpunten dieper wordt ingegaan. Zo bevat het een
interessant overzicht van de mogelijke rol van palmen in
agroforestry en een uitstekende analyse van de diversiteit
van land- en bosgebruiksgroepen, waarmee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkeling van agroforestry.
Deze diversiteit wordt o.a. veroorzaakt door de verschillende vormen van toegang tot land- en bosbouwprodukten, die men op het tropisch platteland aantreft. Voor Nederlandse bosbouwers is dit boek vooral interessant
omdat het zich niet beperkt tot voorbeelden uit tropische
landen, maar tevens mogelijkheden voor agroforestry in
gematigde streken aangeeft.
In één artikel wordt een overzicht gegeven van de ervaringen met agroforestry in Noord-Amerika en gematigde
streken van Zuid-Amerika. Hierbij wordt speciale aandacht
gegeven aan de mogelijke combinatie van bosteelt en
wildbeheer (inderdaad, ook die combinatie valt onder de
definitie van agroforestry). Praktischer gericht is een
tweede artikel, waarin een samenvatting wordt gegeven
van onderzoeksresultaten naar de mogelijkheid van het
onderplanten van dennenbossen met grassoorten voor
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beweiding door vee. Zulk "range management" is een
reeds lang bestaand bosbeheerssysteem in de USA en is
een bewijs dat, mits goed beheerd, het grazen van vee in
bos niet schadelijk hoeft te zijn.
" V i e w p o i n t s on agroforestry"
Het laatste boek "Viewpoints on
agroforestry", tenslotte, is een
Nederlandse publikatie. Deze
bundel omvat 13 artikelen van
medewerkers van de LU te Wageningen, die elk een specifiek
deelonderwerp van agroforestry behandelen. Ook in deze
bundel komen diverse aspecten van de ecologie en teelt van
agroforestry-systemen, de rol
van bomen bij bodembeheer
en sociaal-economische aspecten van agroforestry ter
sprake. Daarnaast biedt deze bundel echter enige onderwerpen, die nauwelijks aandacht krijgen in de twee voorgaande boeken, zoals de rol van bomen bij het regelen van
microklimaat, ergonomische aspecten bij het beheer van
agroforestry-systemen, en planning van agroforestry-projecten en beleid. In tegenstelling tot de andere boeken zijn
er in deze bundel geen beschrijvingen van agroforestrysystemen opgenomen. Omdat de recensent zelf redacteur
van dit boek is, wordt een (vergelijkend) oordeel ervan aan
de geïnteresseerde lezer van deze publikatie overgelaten.
Oorspronkelijk werd de bundel in 1981 uitgegeven als
resultaat van, ook hier weer, een collegereeks, Vanwege
de snelle ontwikkeling in kennis over agroforestry is recent
echter een vernieuwde editie uitgebracht. Net als het
ICRAF-boek is ook deze Wageningse bundel geheel gericht op de tropen. Dit weerspiegelt het gebrek aan kennis
en empirische gegevens over de mogelijkheden voor
agroforestry in Nederland, Gezien de toenemende belangstelling voor de mogelijke toepassing van agroforestry
in ons eigen land, lijkt het echter niet uitgesloten dat er in
een eventuele derde editie van "Viewpoints on agroforestry" ook een artikel over de ervaring met agroforestry in
Nederland opgenomen zou kunnen worden.
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T O E K O M S T V O O R DE
NATUUR
Titel: Toekomst voor de natuur
Auteurs: P. J. M. van der Aart e.a.
Samenstelling en uitgave: Stichting Natuur en Milieu,
Utrecht, 1988
Prijs: / 12,50
Toekomst voor de natuur was de titel van het symposium
dat de Stichting Natuur en Milieu eind vorig jaar organiseerde ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan. Nu, een
jaar later, is onder dezelfde titel een boekje verschenen.
Daarin zijn de voordrachten van het symposium in een
geactualiseerde vorm opgenomen.
In de verschillende hoofdstukken wordt aan de hand van
veel voorbeelden aandacht besteed aan de stand van
zaken van de natuur in Nederland, de internationale rol van
Nederland, wetlands, de mogelijkheden om op creatieve
wijze bestaande natuur te behouden en nieuwe te ontwikkelen, en de maatregelen die daarvoor nodig zijn.
De les van Toekomst voor de natuur is: mits er voldoende
aandacht is voor de inmiddels bijna klassieke problemen
van de verzuring, vermesting, versnippering en de verdroging zijn er in de Nederlandse natuur kansen te over om
de kwaliteit ervan op een hoger plan te brengen.
De inleiding is van de hand van mr. J. Fokkens, voorzitter
Stichting Natuur en Milieu. Daarnaast zijn de volgende
bijdragen in het boekje te lezen:
- Natuurbeleid: toekomstgericht denken kan niet pessimistisch zijn. Inleider/auteur: ir. G. J. M. Braks, ministervan
Landbouw en Visserij
- Natuurbescherming anno 1987: Reden tot hoop of wanhoop? Inleider/auteur: prof. dr. R J. M. van der Aart, hoogleraar toegepaste oecologie, RU Utrecht
- Onze internationale verantwoordelijkheid,
Inleiders/auteurs; drs. S. Woldhek, directeur Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels en L D. de Jong,
beleidsmedewerker Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
- Nieuwe kansen voor natuurbehoud en -ontwikkeling.
Inleider/auteur: dr. H. E. van de Veen, hoofd Ecologische
afdeling Instituut voor Milieuvraagstukken, VU Amsterdam
- Grijp die kansen! Inleider/auteur: P. Nijhoff, algemeen
directeur Stichting Natuur en Milieu.
Het boekje Toekomst voor de natuur is te bestellen en te
koop bij MilieuBoek, Henri Polaklaan 41,1018 GT Amsterdam, tel. 020-244989 en te koop in de informatieruimte
van de Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17,
Utrecht, tel. 030-331328
B,B.
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