gekapt en op hun plaats groeit nu een goed bos
van lariks, groveden, Oostenrijkse den en Picea
omorica. De douglas uit eigen kwekerij, uit eigen
zaad, was hier in 1961 volledig te gronde gegaan
door de nachtvorst eind mei.
Sinds het ANWB landgoedkamp op dit terrein
kampeert zijn de eikestruiken die tot interessante
bomen uitgroeien een dankbaar werkobject.
Nadat ik de dennen die ze in de weg stonden
heb laten kappen zijn de eiken zo uitgesnoeid,
dat de krachtige stammen zijn blijven staan, krom
of recht, terwijl de dunne en onderdrukte stammen
en twijgen zijn weggenomen.
Zonder het ANWB kamp zouden wij dit nooit
hebben kunnen ondernemen. Hier groeit nu een
zeer interessant eikebos, steeds afgewisseld door
groepjes dennen en enkele oude vliegdennen. He-

laas zijn ook hiervan vele het slachtoffer geworden
van de storm, maar daar de eiken de hoofdschotel vormen is het geen werkelijke ramp. Het
ANWB kamp werkte deze zomer voor het zesde
seizoen, ik heb veel aan hun werk te danken, ook
de Prunus gaan ze te lijf en de heide houden zij
schoon.
Ik meen dat het feit dat de storm in Boeschoten
wel heeft toegeslagen maar niet een ramp is geworden, te danken is aan de kleinschaligheid, aan
de gevarieerdheid en aan de menging en aanwezigheid van veel loofhout.
Laat ik tot slot bekennen dat misschien de opmerking van een der kampeerders juist is dat
wij hier meer landschapsbouwers zijn dan bosbouwers. Maar mocht dat zo zijn dan reken ik mij
dat niet tot schande.

Boekbespreking
P. Bang en P. Dahlstrom. Elseviers Diersporengids.
Sporen en kentekens van zoogdieren en vogels.
Vertaling A. van Wijngaarden.
Amsterdam-Brussel 1973. 240 pag., 600 fig.
Prijs f 29,50.
Een rijk geïllustreerde, aantrekkelijk uitgegeven
veldgids, met een ongecompliceerde, directe tekst
en kennelijk met plezier samengesteld. Hij geeft beschrijvingen in beeld en en woord van loopsporen (78 pag.), vraatsporen (83 pag.), uitwerpselen
(23 pag.), urine (1 pag.), braakballen (11 pag.),
legers, nesten en holen (19 pag.) en andere sporen
(10 pag.).
Het boekje is er allereerst op gericht om de veroorzakers van de sporen op naam te kunnen
brengen, maar daarbij komen vanzelf vele interessante gegevens over de levenswijze van de
dieren te voorschijn. Met soorten als beer, rendier,
lynx en lemming en in veel details is de Scandinavische herkomst van het boek onmiskenbaar,
maar ook bij ons is het bruikbaar.
Er zijn ook schoonheidsfouten. De ondertitel
is niet helemaal Nederlands geworden, de bewering
op de achterkant dat alle Europese zoogdieren
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en vogels oehandeld worden is een storende onwaarheid. De indeling van de tekst in alinea's
is slecht, hetgeen de overzichtelijkheid afbreuk
doet. De afgebeelde kegel op pag. 117 is dooreen
linkse eekhoorn beknaagd; sijsjes eten zaden,
geen katjes; visdiefjes komen ook veel in het
binnenland voor; bij ons zijn het de vinken, niet
de groenlingen die achter de beukenoten aanzitten;
de grote vraatschade die de grijze eekhoorn in
Engeland veroorzaakt is niet genoemd. Het grootste bezwaar bij het gebruik is wel, dat men er
geregeld een vogelgids en eèn zoogdiergids
naast moet hebben om te weten wat de verbreiding
van een soort is. Hoe moet men anders te weten
komen dat de aardmuis in Nederland geen rol
van betekenis speelt?
Deze bezwaren wegen echter niet op tegen de
vele waardevolle gegevens die wel verstrekt worden. Voor bosbouwers is vooral van belang, dat
er niet minder dan 49 pagina's gewijd zijn aan
vraatsporen aan houtige gewassen. Daarmee is
het een goede aanvulling op deel 2 van Bosbescherming.
H. M. Heybroek

