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deze referaten verwezen. Enkele belangrijke publikaties uit andere landen zijn eveneens
gerefereerd. Op verschillende plaatsen wordt von Salisèh' Forstaesthetik uit 1911 geciteerd; deze auteur onderkende toen reeds vele huidige "problemen". Het hier bijeengebrachte en gerefereerde dwingt alle bewondering af.
Afdeling III geeft in een 40·tal bladzijden op grond van een gehOUden enquete bij
talloze instituten, diensten, stichtingen enzovoorts een overzicht van het lopende onderzoek, waaruit men kan zien, hoeveel reeds op dit gebied is en wordt gedaan.
De afdelingen IJ en 111 van het boek zijn er om te worden geraadpleegd. Deze
compilatie van de literatuur en het lopende onderzoek zal voor vele onderzoekers een
goede vraagbaak blijken te zijn.
Tezamen met de "Tekst" van afdeling I is in dit boek op objectieve wijze een
analyse van het veelomvattende gebied, dat de lange titel aangeeft, tot stand gebracht.
Het wordt wel duidelijk, dat de oplossing van de problemen slechts in teamwork kan
worden verkregen. Dit blijkt ook reeds uit het feit. dat deze publicatie behalve door de
stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" ook verschijnt als een uitgave van
het Itbon, van het Rivon en van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, terwijl de Nationale Raad voor landbouwkundig onderzoek T.N.D. de financiering heeft verzorgd.
De tekst is "kort" gehouden, zodat een leesbaar geheel is verkregen en het overzicht
behouden blijft. Men mag wensen dat het boek in veler handen komt, zeker in die
van hen die zich met een deel van dit grote geheel bezighouden; zij zullen daardoor
een duidelijker beeld krijgen van die onderwerpen, die raakvlakken met hun deel
bezitten.
Men zou kunnen stellen dat wel bekend is, waar nog onderzoek nodig is, maar
in dit werkstuk zijn nu eens alle problemen bij elkaar gezet.
Het is jammer, dat door de Nederlandse tekst dit ook voor andere landen zo
belangrijke overzicht van wat in Nederland is gedaan, betrekkelijk ontoegankelijk is.
Er staat echter een 19 bladzijden tellende Engelse samenvatting op stapel. Deze is
bedoeld als bijdrage aan een nieuw op te richten werkgroep in I.U.F.R.D.-verband op
het aanstaande congres in 1967 in München te houden.
Tenslotte stelt de auteur, dat men mag hopen dat deze publicatie snel veroudert door
beantwoording van de open vragen en wensen.
G. HELLINGA

KON NED. BOSBOUW VER.

Mededelingen K.N.B.V.
Toegetreden als donateur: Landgoed Eerde N.V. te Ommen; kantoor
Herengracht 540 te Amsterdam.
Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" te Rotterdam en de
N.V. Ontginningen der Erven A. Ledeboer, pla Spinnerij Oosterveld, Postbus 44 te Enschede.
Nieuw lid: J. G. C. van Dijk van 't Velde, majoor der huzaren b.d. en
intendant van het Koninklijk Paleis te Soestdijk en te Amsterdam, Oud
Leusden, post Amersfoort, Doornseweg 12 (de mededeling over de Intendance in het aprilnummer blz. 189 vervalt hiermede).
Nieuwe adressen: Ir S. P. W. Franses, Beek (L.), Prof. Spronckpark 14,
ir H. van Medenbach de Rooy, Hoenderlo, Otterloseweg 14, ir A. J. van der
Poel, Dronten, Bakboord 34 en de Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging, Wageningen, Emmapark 29.
Ir A. A. C. van Leeuwen, Sekretaris

;!

