Bosbouw en bijenteelt
J. J. Pettinga
Rijksbijenteeltconsulent

Waarom deze, in uw gedachten wellicht vreemde
combinatie van twee takken van "agrarisch" bedrijf
met 20 zeer verschillende dimensies?
Direct is er tussen de bosbouw en de bijenteelt
inderdaad weinig verband. Veel loofhout wordt vegetatief vermeerderd en het meeste zaad, dat in de
Nederlandse bosbouw wordt gebruikt, is afkomstig
van windbestuivers (den, spar, eik, els). Enkele
insektenbestuivers zijn o.a. boskriek (Prunus avium),
vuilboom (Rhamnus frangula), lijsterbes (Sorbus aucuparia), esdoorn (Acer spec.). Indirect zijn er wel
degelijk betrekkingen:
1 De bosbouw levert en kan leveren vele voedselplanten (voor nectar en stuifmeel, z.g. "drachtplanten") voorde bijen.
2 Veel besheesters en kruiden, die het bos en
vooral de bosranden een grotere recreatieve en natuurwetenschappelijke waarde geven zijn afhankelijk
van bestuiving door insekten.
Waarom nieuwe drachtplanten?
Veel drachtplanten van vroeger zijn door steeds
intensiever wordende cultuurmaatregelen verloren
gegaan, zoals door:
a Ontginning van de heide (struikhei, dophei), van
moerassen (wilg), van natuurlijke graslanden (veel
composieten en schermbloemigen);
b Onkruidbestrijding in landbouwgewassen (klein
hoefblad, korenbloem, klaproos), langs wegbermen
en slootkanten;
c Intensievere weidebouw - witte en rode klaver,
paardebloem.
Verder door:
d Verplaatsing van de zaadteelt naar tropische en
subtropische gebieden: klavers, radijs, koolsoorten,
bloemzaden;
e Verandering in de keuze van akkerbouwgewassen: koolzaad (met uitzondering van de IJsselmeerpolders) en boekweit;
f Verbreding van verkeerswegen: vee! "lindelanen" zijn hierdoor gesneuveld;
g Moderne stedebouw - vervanging van particuliere tuinen door openbaar groen - voor de bijen
vaak een "verarming".

Betekenis van de bijenteelt
Door het verschaffen van nectar en stuifmeel werkt
ook de bosbouw mee aan de bevordering van de
bijenteelt. Het gaat bij deze tak van agrarisch bedrijf niet zozeer om de hoeveelheden honing en was,
die worden geproduceerd, maar om de indirecte betekenis, die groot is.
De Nederlandse bijenhouders leveren niet alleen
de bestulfsters voor ons teruglopende, maar toch
nog van betekenis zijnde fruitareaal (appels, peren,
kersen, pruimen, bessen, frambozen, bramen, aardbeien), maar in toenemende mate vooral voor de
bestuiving van de gewassen onder glas, zoals augurken, aardbeien, zaadkomkommers, zaadfresia's,
zaad voor hybride rassen bij koolsoorten en vele
andere.
Ter illustratie hiervan bijv. het volgende: In 1969
werden in Noord-Limburg 265 ha augurken onder
glas geteeld (veilingwaarde 20 a 25 miljoen gulden).
Hiervoor waren nodig minstens 5000 bijenvolken,
die na drie weken in deze augurkenkassen buiten
"weer op verhaal" moeten komen, ook op natuurlijke drachtplanten. De betekenis van de besheesters
in het bos is reeds genoemd. Hun sierwaarde ontlenen deze besheesters aan de meestal na insektenbezoek gevormde bessen, niet alleen in bossen
en openbare plantsoenen, maar ook als bloemisterijprodukt in de bloemsierkunst. De handelswaarde
van deze laatste categorie stijgt van jaar tot jaar,
hetgeen sommige bosbezitters niet onbekend zal
zijn.
Verreweg de meeste bijenhouders ("imkers") in
Nederland houden de bijen als liefhebberij. Terecht
wordt dit van hogerhand als een zeer zinvolle vrijetijdsbesteding aangemerkt en steeds meer bestuurlijke instanties geven zich moeite, ook deze liefhebberij ter wille te zijn.
"Wilde bijen'*
In dit artikel zouden we ook graag aandacht vragen voor de hommels en de niet in staten levende
solitaire of zgn. "wilde bijen". Ook die zijn van grote
betekenis voor de bestuiving van gekweekte en in de
vrije natuur voorkomende planten. Hun nestgelegen171
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Lindebloesem (Tilia americana).

heden zoeken en vinden ze in meer of minder natuurlijke terreinen: greppels, bosranden, wallen,
struikgewas, dode rietstengels etc. Door de Intensieve cultuurmethoden en de "nette" verzorging van
onze wegen gaan de natuurlijke nestgelegenheden
sterk achteruit en vormen de bossen met hun bosranden, wegen, greppels, e.d. nog een goede uitwijkmogelijkheid.
Houtsoorten en gewassen die van betekenis zijn voor
de bijenteelt
Loofhoutbossen
Wij hebben met veel genoegen gelezen, dat in de
nieuwe bossen in de Randstad Holland aandacht,
hopelijk veel aandacht, geschonken zal worden aan
wilg en esdoorn. Voor een goede en snelle ontwikkeling ( = groei van het aantal individuen) heeft
het bijenvolk in het vroege voorjaar vooral behoefte
aan veel stuifmeel. Het zijn de mannelijke wilgen,
die ons dit kunnen leveren en uiteraard vooral de
vroegbloeiende, zoals Salix daphnoides, Salix caprea,
Salix smithiana, Salix aurita en Salix amygdalina.
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Echter ook de tater bloeiende als bijv. Salix chermesina en Salix alba zijn van belang. De vrouwelijke
wilgen leveren nectar (de wilg is een insektenbloeier
en geen windbloeier!) en in sommige streken van
ons land wordt regelmatig wilgehoning gewonnen
(o.a. Kortenhoef en Oldemarkt). De esdoorns leveren nectar en stuifmeel; de Noorse esdoorn (Acer
platanoides) met zijn cultivars heeft onze belangstelling, omdat hij vroeg bloeit (april). Maar ook de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) is zeer welkom! Voor de levering van stuifmeel zijn soms ook
enkele windbloeiers, zoals de hazelaar en de els
van betekenis. Een bosboom, die van nature in Limburg en zuidoost Gelderland voorkomt en gelukkig
meer aandacht krijgt, is de boskriek (Prunus avium),
een vroege en uitbundige bloeier. In dezelfde streken is als onderbeplanting de tamme kastanje (Castanea sativa) een zeer goede drachtplant. Propaganda voor acacia (Robinia pseudoacacia) is in bosbouwkundige kringen verdacht, maar in Zuid- en
Zuidoost-Europa is het een zeer belangrijke drachtplant Helaas laat in ons land de nectaropbrengst
tijdens de bloei (einde mei, begin juni) dikwijls te
wensen over door een schrale oostenwind, waardoor
de nectarklieren weinig nectar afscheiden en de bloei
snel achter de rug is. In oude bossen komt vaak
klimop (Hedera helix) voor, soms tot in de kruinen
van de bomen. Deze klimop is dan overgegaan in
een bloeivorm en deze bloemen leveren laat in de
herfst nectar en stuifmeel. Late drachtplanten zijn
voor de voorjaarsontwikkeling ook van groot belang,
omdat er daardoor nog laat jonge bijen geboren
worden, die in het voorjaar optreden als voedsterbijen voorde larven en verzamelaarsters van nectar
en stuifmeel.
Bosranden en onderbeplanting

met loofhout

Hierbij zouden we aandacht willen vragen voor de
vuilboom (Rhamnus frangula), de sleedoorn (Prunus
spinosa) en diverse wilgen. Salix daphnoides en Salix repens zijn ook geschikt voor droge gronden.
Voor wilgen in randen is men vaak schuw door "katjesdieven". Maar als deze wilgen eens in overvloed
voorkwamen, zou de schade dan nog zo groot zijn
als nu aan de enkele exemplaren? Met de wildbeheerders en de vogelbeschermers pleiten we voor
behoud van de wildé bramen en frambozen. Het
zijn uitstekende drachtplanten in de zomermaanden
en ze bieden nestgelegenheid aan enkele solitaire
"wilde bijen".
Naaldhoutbossen
Geheel in tegenstelling misschien tot uw verwachting kunnen ook deze bossen van belang zijn voor
de bijen. Te denken valt in de eerste plaats aan de
onderbegroeiing met vuilboom, braam en vooral ook

de blauwe en de rode bosbes (Vaccinium myrtillus
en Vaccinium vitis-idaea). De rode of vossebes
heeft nog het voordeel meerdere keren per jaar te
bloeien. In streken waar de vuilboom veel voorkomt
is het voorde imkers mogelijk hiervan honing te
winnen.
De "Waldtracht", zoals die in Duitsland wordt
genoemd, nl. het verzamelen door de honingbijen van de afscheidingsprodukten van bepaalde
bladluizen, zoals Lachnidae en Aphididae, hetgeen
daar in sommige middelgebergten de hoofddracht
vormt, is in Nederland een onberekenbare zaak. In
sommige zomers hebben ook de Nederlandse imkers wel eens wat bladhoning. Meer succes levert
ons het wilgenroosje (Epilobium angustifolium) op,
dat na kaalkap, sterke lichting, en vooral na brand
in onze bossen verschijnt. In streken met veel wilgenroosje is het succes van de imker in de augustusmaand verzekerd. Ook de randen van de naaldhoutbossen kunnen voor de dracht een belangrijke
rol spelen. Ook hier zien we graag meer wilg in
plaats van berk en els verschijnen.

Parkbossen
Sommige bosbeheerders hebben hiermee te maken.
Mogen we naast de reeds genoemde houtsoorten
ook eens aandacht vragen voor een paar minder
bekende als nectar- en/of stuifmeelleveranciers?
De tulpenboom (Liriodendron tulipifera) is een zeer
goede drachtplant en wordt wel in bosverband aangeplant, bijv. in het Heidelberger Stadtforst. Zeer
interessant is de honingboom (Sophora japonica),
helaas in ons land zeldzaam. Ook hier zijn linden,
esdoorns, opgaande wilgen (treurvormen) uiteraard
op hun plaats. Spaart u dan tevens de klimop, die
langs de stammen omhoog gaat?
Zoekt u eens iets anders als onderbegroeiing, denk
dan bijv. aan de sneeuwbes en de radijsbes (Symphoricarpus rivularis, S. orbiculatus, S. occidentalis
en S. chenaultii) met vele resp. witte en karmijnrode
bessen in herfst en winter. Van de heesters zijn dit
de allerbeste drachtplanten!

Windschermen en windsingels
In het noorden en westen van ons land zijn wilgen
hiervoor zeer geschikt, zowel de opgaande als de
struikvormige. Meer vroegbloeiende mannelijke exemplaren zijn ook hierbij zeer welkom. Salix alba chermesina heeft zijn waarde als windscherm reeds bewezen. Aan het tegengaan van de aantasting door
de wilgetopgalmug (vooral in S. alba) wordt aandacht besteed door een werkgroep (Nijveldt 1970).
Salix daphnoides is veelbelovend.
In de zandgebieden zou een grotere bijmenging in
de nieuwe windsingels in ruilverkavelingen van vuilboom, sleedoorn en diverse wilgen ons als bijenhouders zeer welkom zijn. Zij dienen immers als vervangers van die beplantingen, waarin deze soorten
veel voorkomen!
Wegbeptantingen
Zoals reeds is vermeld, zijn in het verleden door
wegverbreding vele lindebomen gekapt en is ervan
deze hoofddrachtbron van voor de Tweede Wereldoorlog voor vele imkers weinig meer over. Er waren
destijds lindebeplantingen van kilometers lengte,
waarheen met succes gereisd werd. Onze wens is
uiteraard, dat in vele wegbeplantingen opnieuw veel
linden van verschillende soorten zullen worden gebruikt. Dit geldt ook voor esdoorns. Reed u ooit
in april van RIJkholt naar Eysden, dan kent u naast
het wit van de bloeiende kersen de goudgele bloesem van de esdoorn.

Honingbij op hazelaar.
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maaien of weiden geeft jonge heide met veel bloemen,
die weinig last ondervindt van het zgn. "heidehaantje", de kever Lochmaea suturalis.
Samenvatting
De Nederlandse bosbouw en de Nederlandse bosbouwkundigen zijn in staat een zeer goede bijdrage
te leveren aan de verbetering van onze bijenweide,
Dit kan geschieden door aanplant van bepaalde bomen en struiken, door reeds aanwezige bomen en
struiken en kruiden (ook in de wegbermen) te sparen
en bij de soortenkeuze ook die klonen of variëteiten
te kiezen, die betekenis hebben als drachtplanten.
Het doel van dit artikel is uw belangstelling te wekken. Mocht u meer Informaties willen hebben, dan
bent u altijd van harte welkom op de Pro efblj en stand
"Ambrosiushoeve", gelegen naast het ontspanningscentrum de "Beekse Bergen" aan de weg tussen Tilburg en Hilvarenbeek. Voor begeleiding in
het arboretum aldaar is het gewenst vooraf een afspraak te maken.
Een lijst van drachtplanten is verkrijgbaar bij de
bijenteeltorganisaties, bij de afdeling Bijenteelt van
het Landbouwschap, Raamweg 26, 's Gravenhage en
bij de Rijksbijenteeltconsulent, Bredaseweg 304 te
Tilburg.
Literatuur

Honingbijen op wilgekatjes.
Bodembedekkers,

groenbemesters

Behalve de verschillende klavers, zijn als goede
drachtplanten van betekenis Phacelia en Borago,
tevens goede groenbemesters en bodembedekkers.
Phacelia is wellicht het beste bekend. Maar wist
u, dat een goed gewas Borago al het onkruid onderdrukt en na doodvriezen in de winter u volgend
voorjaar een grond oplevert met een zeer goede
structuur, vooral op klei- en leemgronden?
Heidevelden
Dit zijn wel geen bossen, maar als bijenhouders
weten wij maar al te goed, dat de enkele heidevelden,
die ons nog resten, in de regel beheerd worden
door bosbouwkundigen. Voor de goede verzorging
van deze velden gedurende de laatste decennia zijn
wij zeer dankbaar.
Indien het weer meewerkt (helaas in 1969 niet), is
het in Nederland nog mogelijk echte heidehoning (van
de struikheide, Calluna vulgaris) te oogsten. Ook de
dophei (Erica tetralix) levert in juli vaak een goede
oogst. De regelmatige verjonging door branden,
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Symposium Biosfeer en Men?
Op 31 maart en 1 april jl. werd te Amsterdam het
symposium Biosfeer en Mens gehouden, uitgaande
van de Biologische Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Voor het programma en de sprekers wordt verwezen naar NBT
42 (3), maart 1970, pag. 94. Hieronder volgt de samenvatting van het gehele symposium, uitgesproken door
prof. dr. A. Quispel uit Leiden.

Samenvatting symposium biosfeer en mens door prof.
dr. A. Quispel.
Hoewel het thans de bedoeling is tot een samenvatting te komen lijkt het weinig zinvol hier nogmaals de vele informatie, die de inleiders in de verschillende voordrachten hebben verstrekt, kort de
revue te laten passeren. Zinvoller lijkt het te trachten alles wat we gehoord hebben, aangevuld met
enkele gegevens die niet in de voordrachten geïncorporeerd konden worden, te gebruiken voor een
kort overzicht van de geschiedenis van het leven
op aarde, de ontwikkeling van de biosfeer en van
de mens tot op de huidige dag om vervolgens, uitgaande van het aldus verkregen inzicht in de tegenwoordige situatie de blik te richten op de toekomst en op de maatregelen, die genomen moeten
worden, om deze toekomst veilig te stellen.
De geschiedenis van de biosfeer begon vele miljarden jaren geleden op een aarde met een wei zeer
verschillende aanblik dan de aarde, die ons thans
dierbaar is. De kale aardoppervlakte zou ons eerder
herinnerd hebben aan de beelden, die wij nu ontvangen van het maanoppervlak al zal de aanwezigheid van water de eenzaamheid van het landschap
verlevendigd hebben.
We hebben thans goede redenen om aan te nemen, dat de atmosfeer in die oudste periode een
geheel andere samenstelling had dan de huidige
atmosfeer.
Prof. Rutten heeft een aantal argumenten genoemd
voor de opvatting dat in ieder geval het zuurstofgehalte zeer laag was, terwijl als hoofdbestanddelen o.a. methaan en ammoniak aanwezig waren. We
weten uit laboratoriumproeven dat in een aldus samengesteld gasmengsel bij elektrische ontladingen,
bestraling of eenvoudige verwarming verschillende
organische stoffen gevormd kunnen worden, waaronder biochemisch belangrijke stoffen zoals aminozuren, terwijl uit dergelijke primair gevormde stoffen door verdere spontane reacties weer verdere
produktie van organische verbindingen mogelijk is.
Door dergelijke experimenten is het in hoge mate
waarschijnlijk geworden dat plaatselijke ophopingen
van organische stoffen mogelijk waren, waarin door
nog onopgehelderde processen geleidelijk de or-

ganisatievormen ontstonden, die zich verder tot de
veelheid aan levensvormen konden evolueren.
Dit experiment van het leven zou reeds in een zeer
jong stadium tot een voortijdig einde zijn gekomen,
wanneer niet reeds in een der eerste levensvormen
de "uitvinding" was gedaan het zonlicht te benutten voor de synthese van organische stof. Zeker bestond de mogelijkheid de primair gevormde organische stoffen als energiebron te benutten en er
zijn aanwijzingen, dat ook pyrofosfaten voor de
levering van energie konden zorgen. Maar deze energiebronnen waren spoedig uitgeput.
Wel is het waarschijnlijk, dat die eerste fotosynthetische systemen voor de reduktie van koolzuur
stoffen als zwavelwaterstof gebruikten, zoals we dit
thans nog bij sommige bacteriën aantreffen. Hen
tweede "uitvinding" verschafte aan sommige van deze
systemen het vermogen het overvloedig aanwezige
water als bron voor reducerend vermogen te gebruiken met als gevolg, dat er zuurstof vrij kwam. We
hoorden in de voordracht van prof. Rutten, hoe men
geologisch kan waarschijnlijk maken, dat inderdaad
zich een nog laag zuurstofgehalte in de atmosfeer
ging instellen in het tijdperk, waarin de vorming van
het eerste leven gepostuleerd moet worden. Eerst
later steeg het zuurstofgehalte tot het thans bekende
niveau als gevolg van de krachtiger ontwikkeling
van de vegetatie.
De ontwikkeling van zuurstof maakte voor de andere organismen een energetisch efficienter afbraak van organische stof mogelijk. Daarnaast had
de vorming van zuurstof het gunstige effect dat,
dankzij de vorming van ozon in de buitenste
luchtlagen een afscherming tegen schadelijke straling mogelijk was, die het leven beschermde. We
mogen aannemen, dat het bereiken van deze fase
de overwinning betekende in een kritiek en gevaarlijk moment van de evolutie. Van nu af kon de ontwikkeling van het leven voortgaan dankzij de samenwerking van fotosynthetische en heterotrofe organismen, dankzij de hierdoor geschapen mogelijkheid
tot een kringloop van de koolstof. Dankzij vooral ook
de inbreng van een primaire produktie.
De verdere evolutie toonde de mogelijkheden van
het primair gevormde genetische materiaal. In de
eenvoudiger gebouwde prokaryotische organismen,
zoals de bacteriën, was naar we nog heden kunnen
zien, de evolutie beperkt in zijn mogelijkheden. Hier
vinden we nog geen grote verscheidenheid en rijkdom aan vormen, maar wel een opvallende verscheidenheid aan stofwisselingstypen, waarvan het verleidelijk is ze te zien als de relikten van de oudste
experimenten op metabolisch gebied. In ieder geval
is het zeker dat deze verscheidenheid van grote betekenis was voor de kringloop van de stof in de biosfeer, belangrijke sluitstukken in de kringloop, zoals
de oxydatie van ammoniak tot nitraat en de binding van elementaire stifstof, zijn specialiteiten van
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de prokaryotische organismen.
De meer gecompliceerd gebouwde eukaryotische
cellen met hun echte kernen tonen nu een geringere
metabolische variabiliteit. Maar hier manifesteert zich
de rijkdom aan vormen, die de bestudering der
levensgemeenschappen op het land en in het water
zo boeiend maken.
Het is genoegzaam bekend hoe men de evolutie van
al deze levensvormen tracht te verklaren volgens
het Darwinistische beginsel van variaties in het erfelijk materiaal, waarop de selektie door het milieu
inwerkt, zodat steeds die vormen de overhand kregen, die het beste waren aangepast aan het heersende milieu en de strijd om het bestaan met de
andere organismen. Men heeft te vaak de fout gemaakt deze strijd om het bestaan uitsluitend te zien
als een strijd tussen alle organismen om de beschikbare ruimte, om het beschikbare voedsel. Men
vergat dan, dat de evolutie evenzeer werd bepaald
door de onderlinge samenwerking en afhankelijkheid
zonder welke de kringloop van de stof nimmer
mogelijk was geweest en door de ophoping van niet
teruggevoerd materiaal uiteindelijk het leven geen
verdere mogelijkheden had gevonden. Dankzij de
vele wisselwerkingen, die tussen de verschillende
organismen in een bepaald milieu optreden mogen
we spreken van levensgemeenschappen. De voordrachten van dr. Golterman en dr. Van Dobben gaven
ons een duidelijk beeld van de ontwikkeling en aard
van de levensgemeenschappen in het water en op
het land.
De ontwikkeling van leven op het land leidde tot
ingrijpende veranderingen. Zoals alle leven steeds
weer afhankelijk is van de primaire produktie, waren het de planten die toen ze het vermogen ontwikkelden uit de beschermende sfeer van het water
de uitdrogingsgevaren van het landleven te doorstaan, op het land de rol van primaire producenten
vervulden. Hoewel ze dus het koolzuur opnamen
uit de atmosfeer waren ze voor de voorziening met
water en verdere voedingsstoffen aangewezen op
de bodem. De relatie tussen bodem en water ging
een grote rol spelen, aangezien alleen op bodems
waar watervoorziening mogelijk was, plantengroei
kon optreden, terwijl anderzijds het water een rol
speelde bij de aanvoer en uitspoeling van voedingsstoffen. Prof. Volker toonde ons iets van de vele
aspecten van de relaties tussen het water en het
land, die voor de ontwikkeling van het landleven van
zo doorslaggevende betekenis waren.
Maar nooit was het leven mogelijk geweest op het
land, wanneer de bodem niet de leverancier was gebleven van water en voedingszouten. Prof. Van Baren
schetste ons uitvoerig de aard van de bodem als substraat voor het leven. Ook hier zien we weer hoe
dit belangrijke bestanddeel van de biosfeer niet alleen het milieu is dat het leven mogelijk maakt,
maar evenzeerzelf weer door dit leven wordt beïn176

vloed. De kringloop van de stof, waarover we telkens weer spraken, is mogelijk dankzij de microorganismen, die in die grond hun natuurlijk milieu
hebben gevonden.
Zo ontwikkelde het leven zich verder. Wijzigingen in de samenstelling van het erfelijk materiaal
leidde tot nieuwe levensvormen, die al of niet hun i
plaats vonden in de natuurlijke milieus. Ook de milieus veranderen door klimaatswijzigingen, maar
omgekeerd werden de milieus zelf weer door de
levensvormen beinvloed. Steeds zal er het streven
zijn geweest naar levensgemeenschappen, waar
datgene optrad wat men een biologisch evenwicht
placht te noemen, hoe ontoereikend deze term ook
is om weer te geven waar het In wezen om gaat.
Soms traden ontregelingen op zodat bepaalde organismen een excessieve ontwikkeling te zien gaven, doch steeds trad dan weer herstel op meestal
ten koste van die levensvormen die zich zo excessief hadden ontwikkeld.
Tot zich de levensvorm ontwikkelde, die zich ging
gedragen op de manier, die door Leonardo da Vinei
in het citaat, waarmee ik mijn inleiding begon, zo
indringend is beschreven: Homo sapiens. De mens,
die in de strijd om het bestaan het machtigste wapen
kon hanteren: de bewuste geest. Zonder enige twijfel
is deze geest te beschouwen als het hoogtepunt in de
ontwikkeling van het leven, de manifestatie van een
tot dan verborgen vermogen van het zijnde. Wanneer
het ons is toegestaan in de evolutie een zin te zien,
dan zal het deze bewustwording zijn, die we als de
zin van de evolutie mogen waarderen. De grote
werken van kunst, religie en wetenschap zijn er om te
tonen, waartoe deze mens in staat is. Deze geest
zou de mens ook in staat stellen de natuur te be- i
heersen. Men kan alleen iets beheersen dat men kent.
Helaas ging de mens trachten de natuur te beheersen
voor hij die natuur naar behoren kende.
Nadat de eerste mensen geleefd hadden van wat zij
aan plantaardige produkten vonden en in de jacht van
dierlijk leven buit maakten ontwikkelden zij het vermogen planten en dieren voor eigen gebruik te kweken. Prof. Oomen heeft bijzonder belangwekkende
gegevens verstrekt over de leefwijze van mensen, die
nog thans in deze primitieve omstandigheden leven
en van hun natuurlijk aanpassingsvermogen. Die
eerste landbouw gaf nog weinig verstoring en dankzij
de nog omringende onverstoorde natuur bleef het
natuurlijk evenwicht gehandhaafd.
!
Toch is het onjuist te spreken van natuurlijke landbouwmethoden: iedere landbouw is in wezen kuituur, die met de volledig natuurlijke situatie in strijd
komt. Deze strijdigheid bleek door schade en schande
in die streken, waar een grotere beschaving een
intensiever gebruik van de grond met zich bracht. !
Uitgestrekte woestijnen bevinden zich op de plaatsen waar eens belangrijke kultuurgebieden lagen en
vanuit de lucht zijn nog de sporen der landbouw te
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zien. Niet minder ernstig waren de gevolgen van onoordeelkundige ontbossing voor de bodem en de
relatie met het water (Van Baren).
Kenmerkend voor de natuurlijke samenlevingen in
de blosfeer was steeds de beperking door de primaire produktie der op dat moment levende plantenwereld. Toen de mens zich vestigde in de gematigde
streken was hij voor zijn verwarming aangewezen
op het verbranden van organisch materiaal, zoals
hout, dat in vorige jaren was gegroeid. Hiermee begon het teren op produkten van de primaire produktie
uit vroeger jaren, die in het industriële tijdperk uitbundige vormen ging aannemen.
De aldus ontwikkelde leefwijze was slechts mogelijk
dankzij het opsouperen van de voorraden aan kool
en aardolie, de produkten van miljoenen jaren primaire
produktie in het verleden. Hoever dit is gegaan wordt
het beste geïllustreerd door een schatting, dat de gemiddelde Amerikaan 10-15 maal zoveel energie verbruikt als de mens in de oorspronkelijke situatie. Dit
verbruik van de natuurlijke voorraden nam steeds
ernstiger vormen aan, niet alleen als gevolg van de
steeds meer geïndustrialiseerde leefwijze, maar
vooral door de bevolkingsexplosie als gevolg van
de verbeterde medische zorg en het uitblijven van
een goede controle op de geboortes. Dit, gepaard
met de toename van de verontreiniging van het milieu, leidde tot wat professor Tesch genoemd heeft
het populatie-pollutie syndroom.
Om dit syndroom in zijn volle omvang te begrijpen,
dienen we terug te keren naar het in mijn inleiding
geschetste modelexperiment, waarbij getoond werd
hoe de ontwikkeling van een populatie bepaald wordt
door voedselaanvoer en ophoping van afvalstoffen.
Het is duidelijk, dat de populatie van de soort Homo
sapiens zich heeft onttrokken aan deze wetmatigheid zoals nog nimmer een soort zich daaraan kon
onttrekken. Ook de mens moet op den duur de gevolgen hiervan ondervinden en begint die reeds
thans te ondervinden.
Reeds thans heerst de honger over grote gebieden
van deze aarde. Zonder twijfel is de voedselproduktie te vergroten: door betere landbouwmethoden,
gebruik van betere rijstrassen en andere maatregelen kan men hopen via een "groene revolutie" de
honger te keren. Dit zal echter volslagen zinloos
blijken, wanneer men de populatietoename niet tot
stilstand zou weten te brengen. Men heeft uitgerekend dat in dit geval de wereldbevolking voor het
einde van de eeuw is verdubbeld, na eenzelfde periode opnieuw verdubbeld. Men kan uitrekenen tot
welke populaties men dan in enkele eeuwen zou
komen. Er is geen sprake van dat de primaire produktie, waar uiteindelijk alle leven van afhangt, in
staat zou zijn deze mensenmassa's voldoende te voeden om van andere behoeften te zwijgen. Een spreker
op het Londense congres over "Man and the biosphere" in 1969 rekende uit, dat men reeds thans de
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bosproduktie zal moeten verviervoudigen om de
mensheid per volwassene dagelijks een dagblad
van twee vellen en drie velletjes toiletpapier te garanderen.
En onlosmakelijk verbonden met de populatie is
de pollutie, zeker wanneer we onze geïndustrialiseerde samenleving wensen te handhaven en uit te
breiden. In de natuurlijke evenwichtssituatie levert
ook elk organisme afvalstoffen. Dat is normaal.
Maar dan wordt deze afval onderworpen aan de stofwisseling van bacteriën en andere organismen. Pollutie ontstaat wanneer de afvalproduktie zo groot
wordt, dat die andere organismen het niet meer aankunnen en vooral, wanneer de afval bestaat uit stoffen, die door geen andere organismen kunnen worden afgebroken en, ergste van alles, wanneer stoffen worden afgescheiden, die die andere organismen, waarvan we afhankelijk zijn, doden. Het zal
u na het voorafgaande duidelijk zijn, dat het allergrootste gevaar dat de wereld en de mensheid
bedreigt, zou bestaan uit het doden van de organismen te land en te water, die verantwoordelijk zijn
voor de primaire produktie. En reeds zijn we hiermee bezig. Het areaal natuurlijke vegetaties wordt
steeds geringer. Als gevolg van industrialisatie, uitbreiding van steden, maar ook als gevolg van oorlogshandelingen, zoals bij de ontbladeringsakties in
Vietnam. Wat zal gebeuren, wanneer bij volgende
militaire conflicten dergelijke akties over grotere
gebieden plaats vinden. Het meest angstwekkende
bericht van de afgelopen jaren was misschien de
mededeling in Science, dat het nu alom tegenwoordige DDT een stof is met giftige eigenschappen voor
de mariene algen die voor het grootste deel van de
zuurstofproduktie verantwoordelijk zijn.
We hebben vele voorbeelden leren kennen van de
invloed van de mens op de biosfeer, van de regelrechte gifstoffen, die we kunnen en moeten vermijden,
maar ook van produkten van een goede zuivering zoals nitraten en fosfaten, die evenzeer de natuurlijke
wateren bedreigen, en van het koolzuur, produktvan
onszelf en van onze industrie, dat de atmosfeer zodanig kan beïnvloeden, dat de temperatuur op aarde
erdoor zou toenemen, tenzij inmiddels de troebellng
door vaste stofdeeltjes en waterdruppels uit de straalmotoren der supersonische vliegtuigen de zontoevoer
naar het aard- en zeeoppervlak zullen tegenhouden. (prof. Schmidt).
Zo is de situatie na 5 miljard jaar evolutie anno
1970. Hoe is de prognose voor de toekomst, waar
we onwillekeurig al telkens even op moesten zinspelen.
Het is hier verleidelijk twee bekende toekomstvisies tegenover elkaar te stellen. Er is de visie
van de oudere evolutiebiologen, en filosofen, waarvan Teilhard de Chardin de bekendste is. Een
visie die de evolutie extrapoleert naar een toekomst
van steeds grotere geestelijke ontwikkeling die on177
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danks het vaak sterk speculatieve karakter voor velen
toch een grootse en inspirerende visie op de toekomst vertegenwoordigt. Daarnaast is er de visie,
zoals de Amerikaanse ecoloog Ehrlich die vorig jaar
weergaf in een geruchtmakend artikel, getiteld:
"The death of the oceans". Ehrlich vervolgt hier de
geschiedenis in een extrapolatie tot 1979, wanneer
als gevolg van de toenemende pollutie, het uitblijven van maatregelen door de verdeeldheid der volken, de ontwikkeling van weer nieuwe, aanvankelijk onschadelijk geachte bestrijdingsmiddelen, de
wanhopige greep naar deze middelen na het falen
van de "groene revolutie", in 1979 de dood van
het leven in de oceaan een feit wordt.
Hebben we nog de keus tussen deze twee toekomstvisioenen: de verdere verwerkelijking van de mogelijkheden der evolutie, hoe we die ook willen zien, of het
einde van de biosfeer in 1979, 2079 of wanneer ook?
Dit is de keuze, waartoe de situatie ons dwingt
waarin wij op dit moment zijn gekomen, want als er
niet zeer krachtig wordt ingegrepen, wordt niet de
droom van Teilhard, maar de nachtmerrie van Ehrlich de realiteit van de toekomst. Het is aan onze
generatie deze keuze te doen en de consequenties
uit deze keuze te trekken.
Het beleid voor de toekomst
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn geworden,
dat we in de eerste plaats behoefte hebben aan
nog meer gegevens. Dit betekent een krachtige intensivering van het onderzoek van alle aspekten van
de biosfeer, van de levende systemen en van de
mens in zijn betrekking tot deze levende systemen.
Slechts langs deze weg kunnen we bepalen welke
menselijke populatie de wereld nog kan verdragen.
Afgezien van alle op een verdere toekomst gerichte maatregelen zal in ieder geval alles gedaan
moeten worden om de nu aanwezige wereldbevolking voldoende voedsel te verstrekken. Alle mogelijkheden zullen onderzocht moeten worden om de
produktie van voedsel, en dat is in eerste instantie
altijd de primaire produktie, tot de hoogst mogelijke
waarde op te voeren. Slechts op deze wijze kunnen
wij te weten komen, waar de absolute grens ligt
voor een voor honger gevrijwaarde wereldbevolking.
Maar men moet vooral niet de fout maken hierin
de definitieve oplossing te zien. Tijdens het Xle Internationale Botanische Congres te Seattle in augustus 1969 werd een symposium voor het gehele
congres gewijd aan het wereldvoedselprobleem
en de taak, die de plantkunde kon vervullen bij het
opvoeren van de voedselproduktie. Na afloop van
dit symposium werd een resolutie ingediend, opgesteld door een groep biologiestudenten van de "University of Washington", waarin de vrees werd uitgesproken, dat dit symposium de volkomen onjuiste
indruk zou wekken, dat het probleem van de overbe178
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volking zou kunnen worden opgelost door een verhoging van de voedselproduktie. Meer voedsel zou
immers onherroepelijk leiden tot meer mensen, meer
pollutie en tenslotte opnieuw weer honger. In hun
resolutie stelden ze, dat het streven naar meer
voedselproduktie alleen verantwoord was wanneer
dit gepaard ging met een appèl aan alle regeringen
tot een krachtige afremming van de bevolkingstoename. De desbetreffende resolutie, die bij een handtekeningen aktie de steun kreeg van meer dan
duizend congressisten, werd in de slotzitting van het
congres met algemene stemmen aanvaard.
Inderdaad: alle praten over toename van de voedselproduktie en alle maatregelen tegen incidentele milieuverontreiniging zijn volslagen zinloos wanneer we er
niet in zouden slagen de populatie-explosie tot stilstand te brengen of, zo mogelijk de wereldbevolking
terug te brengen tot een biologisch acceptabel niveau. De visioenen van een reeds zeer nabije toekomst, wanneer deze afremming niet zou plaats vinden, zijn dermate ontstellend, dat we zonder enige
overdrijving hier moeten stellen, dat ieder die op
welke plaats ook en door welke motieven ook gedreven de dwingend noodzakelijke geboortebeperking
wil tegenhouden, zich schuldig maakt aan een bedreiging van die toekomst van de mensheid. Hier
zal men niets meer aan het toeval mogen overlaten.
Het zal straks een volstrekt normale zaak zijn dat
het verwekken van meer dan drie kinderen en wellicht zelfs reeds meer dan twee kinderen strafbaar
wordt gesteld, al lijkt het op dit moment nog te ver
gaan om de verwachting van een Amerikaans populatiebioloog te onderschrijven, dat straks het verwekken van een kind, waar geen plaats voor is,
even zwaar gestraft zal worden als het doden van
een medemens.
De gedachte dat een natuurlijke regulatie de
wereldbevolking wel weer tot toelaatbare proporties terug zal brengen is bijzonder gevaarlijk.
Natuurlijk kan men denken aan het optreden van
wereldomvattende infektieziekten. Dit is ondanks
alle medische zorgen, allerminst denkbeeldig maar
niemand zal over dit toekomstvisioen toch erg enthousiast kunnen zijn over de gedachte van een regulatie als gevolg van massale hongersterfte. Men
bedenke hierbij vooral welke inspanning deze honger
zou oproepen met als uiteindelijke dreiging een
laatste wereldoorlog. Terecht laat Ehrlich zijn apokalyptische visioen van de dood van de oceanen
eindigen met de militaire wanhoopsdaad der uitgehongerde Aziatische volken tegen het nog voedselbezittende Rusland.
Het is op dit moment goed er op te wijzen, dat de
moderne oorlogsvoering, indien gevoerd met NBC
wapens, een oorlog is die gekenmerkt zal zijn door
een extreme milieuverwoesting. We dienen daarom
zeer ernstig het risico onder ogen te zien, dat wanneer
inderdaad eens een "natuurlijke" regulatie de mens-

heid tot geringere proporties zou reduceren, dit wel
eens een totale reductie zou kunnen zijn, niet alleen
van de mens, maar van alle leven op aarde. Dit is een
risico, dat nooit genomen mag worden en dat alleen
door een uiterst krachtige internationale populatiecontrole kan worden afgewend.
Maar met populatiecontrole alleen zijn we er ook
niet, wanneer we er niet tevens in slagen het milieu
te beschermen. Dit symposium zal duidelijk hebben
gemaakt, dat we er niet zijn met het menselijk milieu
als zodanig te beschermen, maar dat het hier gaat
om het totaal van de biosfeer.
Symposia als dit en de vele andere symposia, congressen en werkgroepen, die thans over deze problematiek handelen zijn uiterst belangrijke zaken en
nog veel belangrijker is de stimulering van het onderzoek, waarover ik reeds sprak. Maar het is een
illusie te menen, dat we er hierbij zijn. De biologen
kunnen vertellen, hoe erg de situatie is, maar de
praktische maatregelen moeten genomen worden door
technici, acceptabel worden geacht door economen
en in hun afweging tegen andere belangen onderwerp
zijn van de politieke beslissingen.
Dit zal In hevige mate ingrijpen in vele aspekten van
het maatschappelijk leven. Ik wil dit met enkele getallen illustreren. De papierindustrie in de USA maakt
per jaar 300 miljoen dollar winst. Wil deze industrie de
verontreiniging met afvalwater besfrijden, dan zal
dit per jaar een derde van deze winst vergen, d.i.
100 miljoen dollar. Het herstel van de natuurlijke
wateren in Amerika zal gedurende een periode van
10-20 jaar 100 miljard dollar vergen, de bestrijding
van de luchtpollutie 11 miljard dollar. Dit geld moet
er komen, maar zal het er ook komen, welke offers zal dit vergen en zal men werkelijk bereid
zijn deze offers te brengen? Zijn de noodzakelijke
controlemaatregelen in de praktijk uitvoerbaar? En
opnieuw, welke offers zal men hierbij moeten brengen, wil men deze offers brengen en, zo niet zal
men bereid en in staat zijn hier de noodzakelijke
dwang uit te oefenen.
Tijdens de openingsrede bij het Internationale Botanische Congres te Seattle door de Governor van de
State of Washington H. J. Evans, drukte deze zich aldus uit: "Wanneer een fabriek zegt dat hij niet in staat
is de pollutie te vermijden zonder zijn poorten te
moeten sluiten, dan zal deze fabriek gesloten moeten
worden". We mogen hopen dat ook veel Nederlandse
magistraten de moed zullen hebben in dezelfde geest
te spreken.
Het is op dit moment goed er op te wijzen, dat we
natuurlijk moeten waken voor overdrijvingen. Ik denk
hier bijvoorbeeld aan de leuze: terug naar de natuur.
Dit zou dwaasheid zijn: de mensheid is afhankelijk
van zijn kuituur op alle gebieden die steeds in conflict
kan komen met de natuur. Waar het op neerkomt is,
dat we ons niet plaatsen tegenover de natuur, maar
rekening houden met die natuur en met onze afhan-

kelijkheid van die natuur en van de wetten van die
natuur.
In die cultuur hoort ook onze techniek, maar ook
deze techniek dient harmonisch te worden opgenomen in het totaal van onze activiteiten, rekening houdend met de afhankelijkheid binnen de biosfeer.
De Engelse minister van technology Anthony Wedgwood Benn heeft het in het Engelse Science Journal treffend uitgedrukt door te stellen dat het tijdperk van de technomanie op zijn einde loopt. Niet
langer zal de techniek een prestigeprojekt mogen zijn,
ontwikkeld om zichzelfs wille, maar elk projekt zal
dienen te zijn aangepast aan de omstandigheden,
waarbij de eisen, die het milieu stelt absolute prioriteit dienen te hebben. Voor de wetenschappelijke
ontwikkeling betekent dit, dat de geldbronnen minder steun moeten gaan geven aan projekten met
veel "glamour" en meer zullen moeten denken aan
de minder spektaculaire projekten met langer durende
en essentiëlere betekenis.
Hierbij speelt vanzelfsprekend ook de economie een
rot. Ook hier geldt dat tot de dag van vandaag het
maatschappelijk leven vrijwel uitsluitend beheerst is
door de belangen van de economische, materiële welstand. Hiermee appeleert de economie aan het materiële eigenbelang van iedere burger, aan de "homo
economicus" in ieder van ons. Wanneer we hier ons
tegen dienen te verzetten betekent dit, evenmin als bij
de technologie, niet dat wij het economisch belang
en de economische wetenschap zouden onderschatten, integendeel, wel betekent dit dat we het economisch belang niet mogen zien als het alles beheersende waaraan andere belangen ondergeschikt zijn.
De absolute prioriteit die het milieubeheer zal moeten krijgen dient juist een opwekking te zijn voor de
economen om de wegen te vinden om dit beheer
mogelijk te maken.
Het is gebruikelijk deze problematiek te beschrijven in de begrippen welvaart en welzijn. De gegevens uit dit symposium zullen ertoe kunnen bijdragen
de tegenstelling eerder te zien in de begrippen welzijn
en niet zijn. Maar welvaart en welzijn horen geen
tegenstellingen te zijn. De welvaart hoort een onderdeel te zijn van het welzijn, zoals een gezonde
voeding een onderdeel is van een goede gezondheidszorg. Maar evenals die voeding een doodsgevaar wordt wanneer men gestimuleerd wordt
tot onmatig eten, wordt de welvaart een doodsgevaar voor de mensheid, wanneer ze excessief en
uitsluitend om haarzelfs wille wordt aangemoedigd.
Om maarte zwijgen van aanmoediging op grond
van commercieel winstbejag of prestige-overwegingen.
Maar is onze maatschappij niet dermate ingesteld
op dit eenzijdig welvaartsstreven, dat niet zonder
verstrekkende gevolgen het roer kan worden omgegooid en dit welvaartsstreven geintegreerd kan worden in de strijd om het menselijk welzijn en het voort179

bestaan van de biosfeer? Aan Amerikaanse universiteiten hebben groepen radikale studenten zich verenigd onder namen als "ecology groups", daarmee uiting gevend aan hun opvatting, dat de vernietiging van ons milieu de noodlottige consequentie
is van een door hen verfoeid maatschappijbestel.
Er is hieraan het grote gevaar verbonden, dat het
streven naar een verantwoord milieubeheer wordt
gekoppeld aan het streven naar maatschappijhervormingen, die om andere redenen wenselijk worden geacht. Deze koppeling kan ernstige gevolgen hebben, wanneer op grond hiervan meer behoudende
groepen dit streven naar milieubescherming zouden gaan afwijzen.
Milieubescherming en milieuherstel zijn zaken die
iedere politieke stroming in zijn programma dient op
te nemen als meest urgente punt. Een politieke partij, die dit niet zou accepteren diskwalificeert zich
hierbij als een partij voor opportunisten, die het
onmiddellijk eigenbelang hoger schatten dan het belang van de toekomst.
Hoezeer men daarom een koppeling aan andere
politieke doelstellingen moet afwijzen als gevaarlijk
voor het algemeen doordringen van een verantwoord
milieubeleid, het zou evenzeer kortzichtig zijn, wanneer we zonder meer zouden aanvaarden, dat de
huidige maatschappijstruktuur zonder ingrijpende
veranderingen tot een herstel van de verstoorde biosfeer zou kunnen komen. Tijdens het eerder genoemde symposium van de IBP-1UBS "Man made
changes in the environment" in Londen 1969 is het zo
gesteld dat een revolutie nodig zal zijn in het economisch systeem van de industriële samenleving van
een produktie-consumptie economie naar een kringloopeconomie, waarin de "recycling" der stoffen in de
kringloop van de natuur een integrale betekenis
krijgt.
Dit betekent voor het praktische beleid, dat de
milieubescherming niet geisoleerd moet worden van
andere beleidszaken, maar door moet werken in
alle andere sektoren van het beleid op technisch en
economisch niveau, waarbij de verdere maatschappelijke gevolgen openhartig en volstrekt ondogmatisch bezien moeten worden.
De problemen zullen ontzaglijk groot zijn, niet in het
minst omdat deze zaak op internationaal, mondiaal
vlak moet worden bezien. Opofferingen door het
ene land zullen alleen dan werkelijk zinvol en daarmee acceptabel zijn, wanneer ze door andere landen
eveneens worden gebracht Een speciaal probleem
van grote betekenis vormt de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden. Het is reeds door prof. Oomen gezegd: moeten we de ontwikkelingslanden opvoeden
tot een levensstiji waarvan wij zelf thans de kwalijke
gevolgen ondervinden. Moet werkelijk de gehele wereld geïndustrialiseerd worden om tot redelijke welstand te komen, of zijn we eindelijk in staat ook
economisch waar te maken dat de landbouwgebie180

den een even belangrijke, ja aanzienlijk belangrijker
rol spelen dan de industriegebieden en dat de importantie van deze rol ook op het economische vlak ;
gehonoreerd moet worden?
Er is een revolutie nodig in ons denken opdat
de industriële revolutie van het recente verleden ;
kan worden opgevolgd en gecorrigeerd door een
biologische revolutie. Deze revolutie houdt in dat we
afstand doen van ons door materieel-egoïsme ingegeven standpunt en alle eigenbelangen, industriële,
commerciële en nationale groepsbelangen vol- •
strekt ondergeschikt maken aan het mondiale belang van een gezonde biosfeer, die de werkelijke
ontplooiing van de mensheid veilig stelt. Daarbij zal
het onderwijs een centrale rol dienen te spelen, een .
onderwijs dat vanaf het begin de, leerlingen zo dient
te vormen, dat er mensen worden afgeleverd die
zich werkelijk laten leiden door inzicht en verant-;
woordelijkheid, in plaats van door specialistische
oogkleppen, eigenbelang en winstbejag.
Is het niet te optimistisch te veronderstellen, dat deze
ontwikkeling op mondiaal niveau mogelijk zal zijn. Is
het reëel dit te veronderstellen in onze door machtspolitiek verdeelde wereld? Of zou het denkbaar zijn,
dat het groeiend besef in het gemeenschappelijk gevaar, dat alle volken bedreigt, verenigd werkt en .
relativerend ten aanzien van de schijnbelangen, die
1
nu de mensheid verdeeld houden?
Het lijkt te optimistisch, maar we moeten optimistisch
blijven, omdat alleen dit optimisme ons kan Inspireren
tot de daadwerkelijke biologische revolutie, die de
consequentie van onze woorden moet zijn. Het beeld
van onze planeet met zijn dunne schil van leven:
de biosfeer, het produkt van miljarden jaren evolutie,
waarbinnen de geest tot ontwikkeling kwam op deze
eenzame plaats in wijde omtrek van het heelal
dwingt ons tot onze verantwoordelijkheid om waar
te maken, dat deze biosfeer en deze menselijke geest
kan voortbestaan.
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Milieuverbetering door stadsbeplanting
Op 21 en 22 januari jl. werd door de Nederlandse
Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen een studieconferentie georganiseerd met als
thema "milieuverbetering door stadsbeplanting".
Tijdens deze bijeenkomst werden de volgende inleidingen gehouden:
"Zorgen voor en om het groen", ir. B. Vrijhof, Gemeenteplantsoenen 's-Gravenhage.
"Winddruk en windsnelheid rond (hoge) gebouwen",
ir. N. Feis, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.
"Transportverschijnselen in de onderste luchtlagen",
dr. ir. L. Wartena, afdeling Research Kon. Ned. Heidemij.
"Huidige kennis over het geluid in de straat", dr. ir.
A. R. P. Janse, Laboratorium voor Landbouwscheikunde, Landbouwhogeschool.
"Beplanting en milieuhygiëne", ir. R. Baars, Bouw- en
Woningtoezicht 's-Gravenhage.
De gebrachte inleidingen alsmede de daarin gehouden levendige forumdiscussie en het slotwoord van
de voorzitter bleken zoveel weerklank te ondervinden,
dat de vereniging de goede gedachte heeft gekregen van de bijeenkomst een uitvoerig verslag samen
te stellen. In dit verslag zijn alle voordrachten met de
discussie in extenso opgenomen. Het is een waardevol, goed geïllustreerd geheel geworden, dat veel
aandacht verdient. Men kan het bestellen bij ir. R. van
der Wal, Afdeling Beplantingen Dienst Publieke Werken, Kamerlingh Onneslaan 3 te Amsterdam.

Verandering in Het milieu door toedoen van de mens
In de uitgave Rapporten deel 22,1970 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
zal een verslag verschijnen van het symposium over
"man-made changes in the environment", gehouden
van 29-30 september 1969 te Londen. Dit - zeer
lezenswaardige - verslag is ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de afdeling Natuurkunde van genoemde
Akademie, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam-C.
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