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Staring heeft destijds gezocht naar middelen om de woeste waardeloze
duinen een zinvollere betekenis te geven. De proeven met naaldhout vóór
1870 door hem genomen zijn voldoende geslaagd om naar de inzichten van
het einde van de vorige eeuw met de bebossing een aanvang te nemen. De
belangrijkste start van de duinbebossing dateert dan ook uit de negentiger
jaren. Eerst door de Nederlandse Heidemaatschappij en daarna — bij de
instelling van de dienst van het Staatsbosbeheer — werd deze bebossing
door het Staatsbosbeheer overgenomen en voortgezet in de duinen die aan de
Staat toebehoorden.
Uitgangspunt in. die tijd was niet alleen zinvollere bestemming van de
duinen, maar de duinvastlegging, aangezien de konijnen ten opzichte hiervan
een grote negatieve rol speelden. Wanneer de duinen onbeschermd worden
gelaten, dan zouden de aanliggende landbouwgronden worden overstoven en
zouden de dorpen daarvan ook de nodige hinder ondervinden.
De belangrijkste periode voor de duinbebossing viel in de tijd van de grote
werkloosheid na 1918. Ten behoeve van de werkverschaffing werden veel
grotere delen bebost dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. De inzichten in
die tijd waren zodanig, dat men een afstand tot de kustlijn van 500 meter
in acht nam om met de bebossing aan te vangen. De druk van het grote
aantal werklozen en het gebrek aan werk-objecten is zo groot geweest, dat
men van de hypothese van 500 meter is afgeweken en men dichter bij de
kustlijn is gekomen.
Van de eerste tijden af tot en met heden, zijn deze bosranden immer aangetast door zeewinden met een groot zoutgehalte en zand door verstuiving.
Deze randen hebben altijd een kwijnend bestaan geleden. Ondanks dit kwijnend bestaan is de dennenscheerder nimmer in zodanige mate opgetreden, dat
men van enige onaanvaardbare schade zou kunnen spreken. Het heeft mij dan
ook steeds bijzonder verwonderd, dat bij de instelling van het Bosschap,
men er van uit is gegaan, dat in de kustgebieden de dennenscheerder niet
zou voorkomen. Temeer daar er zo lang er duinbos bestaat, ook de dennenscheerder steeds aanwezig is geweest.
Naar mijn mening zijn de klimatologische omstandigheden van de laatste
jaren — voornamelijk aanvangende met de extreem droge zomer van 1959,
gevolgd door jaren daarna met steeds weer harde tot stormachtige westelijke
winden; de oorzaak van de huidige katastrofe daar steeds weer zéér veel
zout naar binnen is gevoerd. De kwijnende randen werden daardoor zelfs
kwijnende brede stroken.
De moderne inzichten van de Rijkswaterstaat om de teruglopende reep los
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te woelen en. naar binnen te laten stuiven teneinde de hier en daar bestaande
smalle zeereep te verbreden, hebben ook grote schade aan de bosranden
toegebracht.
Al deze omstandigheden hebben geleid tot een zodanige explosie van de
dennenscheerder, dat die twee jaren achtereen méér dan één generatie voortbracht. Deze bijzondere snelle ontwikkeling is mogelijk geworden, doordat
grotere oppervlakten kwijnende bomen aanwezig waren. De instanties die
met deze materie vertrouwd kunnen worden geacht, hebben op deze zaken
tot nu toe — voor wat de bestrijding betreft — geen nieuw licht geworpen.
Volgens mij zal de bestrijding dienen te bestaan uit het restloos opruimen
van al het kwijnende- en dode naaldhout. Het gevolg hiervan zal zijn, dat er
steeds nieuwe bosranden ontstaan die in dit gebied gedoemd zijn om in
kwijnende toestand te geraken. Het bos zal dus zeer zeker verder „oprollen",
zodat hiermede zeker hier en daar grotere bosgedeelten totaal zullen worden opgeruimd.
Het achterliggende bos zal alle bos-hygiënische maatregelen nodig hebben om nog zoveel mogelijk duinbos in stand te kunnen houden. Deze boshygiënische maatregelen zullen bestaan uit het verwijderen van dood en
ziek hout en het leggen — één of méérmalen — van vangstammen. Deze
vangstammen dienen dan tijdig te worden gecontroleerd, geschild of afgevoerd.
Nu doemt het vraagstuk op wat verder met de duinen dient te gebeuren
in verband met een eventuele herbebossing. Mijns inziens zijn de uitgangspunten van vroeger niet meer juist in 1963. Bij een eventuele reconstructie
van het duingebied zal men uit moeten gaan van een periode tot 2000. In
deze tijd zal de Nederlandse bevolking zijn toegenomen van 12 tot 20 miljoen,
waarbij de recreatie een vraagstuk is en van nog groter belang zal gaan worden.
Indien men zou besluiten tot gedeeltelijke herbebossing, dan zal men in
ieder geval moeten uitgaan van een herbebossing die minimaal 800 meter
uit de kustlijn is gelegen.
Om dit totale vraagstuk, dat van bijzonder belang is te achten voor onze
bevolking en de buurlanden die zich steeds meer op ons kustgebied gaan
concentreren, op te lossen, zal men een studiegroep moeten instellen, die de
bestemming en het gebruik in onderzoek neemt. Deze studiegroep kan dan
naar mijn mening het beste door de Rijksdienst voor het Nationale Plan
worden ingesteld, waarbij ik denk aan de volgende instanties of personen:
een duin-deskundige, een planoloog, een waterwin-deskundige, een natuurbeschermer, een bosbouwkundige, een landschapsarchitect en een recreatiedeskundige. Deze volgorde is niet genomen naar belangrijkheid, maar de
opstelling is willekeurig.
De positieve kant van de dennenscheerder-ramp in de kustgebieden is,
dat een start mogelijk is geworden voor een totale reconstructie van het
belangrijke duingebied.

Boekbespreking
Bomen en wet; geldend recht over bossen, bomen,
heesters en heggen (80 blz. prijs: ƒ 10,-)
Auteur: Mr. W. Vergouw
Uitgegeven door de Bomenstlchting en de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland.
Met de uitgave van het boekje "Bomen en Wet" hebben de Bomenstichting en de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten onbetwist in de roos geschoten, d.w.z. er is hiermee duidelijk voorzien In
een behoefte die sinds enige tijd leeft bij een ieder
die al of niet regelmatig bij bomen en "boomzaken"
betrokken is.
Met de groeiende "boombewustheid" in Nederland en de vele discussies die hieruit voortvloeiden,
ontstond steeds meer de vraag naar een overzicht
van allerlei wettelijke bepalingen met betrekking tot
bomen, struiken en beplantingen.
De verschillende wetsartikelen die hierover handelen zijn namelijk her en der In de rechtskundige literatuur verspreid en zijn zodoende niet voor een
breed publiek algemeen toegankelijk. De auteur van
"Bomen en Wet" heeft getracht om de voornaamste
en meest relevante juridische problemen en wetsartikelen in deze materie, overzichtelijk bijeen te brengen en is daar, naar het zich laat aanzien, zeker In
geslaagd.

Hoewel de leesbaarheid niet bepaald vergelijkbaar is met die van een roman, wordt toch op een
heldere en begrijpelijke manier een uiteenzetting gegeven over de meest uiteenlopende rechtelijke zaken zoals - voor wat betreft het privaatrecht -: eigenaarsrecht, burenrecht, aansprakelijkheid door
schade en - voor wat betreft het publiekrecht: de
boswet, de verschillende (gemeentelijke) verordeningen, belemmeringswetten, de planteziektenwet,
de herplantplicht, enzovoort.
De auteur heeft zich niet alleen beperkt tot de juridische problemen. Ook de belangrijkste subsidieregelingen zoals de beschikkingen bosbijdragen en
natuurbijdragen zijn besproken.
Een model van de gemeentelijke kapverordenlng
van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is onverkort weergegeven. Van de meest Interessante rechtsbeschlkkingen is een aparte lijst met
bronvermelding opgenomen.
Een trefwoordenregister dat verwijst naar de in de
kantlijn gedrukte woorden maakt dat het boekje ook
als naslagwerk goed dienst kan doen.
Het boekje is te bestellen bij beide verenigingen:
- Bomenstichting, Driebergseweg 16b, 3708 JB
Zeist, tel. 03404-22842;
- De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Schaep en Burgh, Noorderelnde
60,1243 JJ 's-Graveland, tel. 035-62004.
J. Kopinga

Boekaankondiging
Merkenonderzoek motorkettingzagen
In de serie IMAG publikatles is een boekje verschenen getiteld "Merkenonderzoek Motorkettingzagen".
Het betreft een gezamenlijke publlkatie van het
IMAG (Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen) en het Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp".
In kort bestek wordt een overzicht geboden van de
stand van de techniek wat motorzagen betreft. In
achtereenvolgende hoofdstukken worden de motorzaag, de veiligheid en het eigenlijke merkenonderzoek belicht. Als bijlage zijn de zeven tot nu toe verschenen testberichten van motorzagen toegevoegd.
Het merkenonderzoek wordt in internationaal verband verricht door de Forsttechnischer Prüfung
Ausschuss van het Kuratorium für Waldarbeit und

160

Forsttechnik. In de werkgroep "Geräte und Werkzeuge" van de commissie werken West-Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland en Nederland samen bij het
testen van motorzagen, bosmaaiers en andere kleine machines en werktuigen. Het merkenonderzoek
valt uiteen in twee gedeelten n.l. een laboratoriumonderzoek en praktische proeven. Tijdens het laboratoriumonderzoek worden technische gegevens
gemeten zoals het motorvermogen, brandstofverbruik, geluidsproduktie en het trillingsniveau. Gedurende het praktijkonderzoek worden zaken beoordeeld als bedrijfszekerheid, gebruiksmogelijkheden,
bediening en onderhoud.
De publikatie is verkrijgbaar bij de bibliotheek van
"De Dorschkamp", Postbus 23, 6700 AA Wageningen, onder vermelding van "Publikatie merkenonderzoek motorkettingzagen".

