Boekbespreking
Dr. J. A. v a n S t c l j n : De duinbebossching.
Mij werd verzocht het proefschrift getiteld „De Duinbebosschlng",
waarop de heer J. A. v a n S t e ij n op 6 Apri! j.1. tot Doctor in dc
Landbouwkunde promoveerde te willen bespreken.
Ik voldoe gaarne aan dit verzoek en wel om twee redenen:
le. daar ik zelf gedurende 25 jaren in de duinbebossching werkzaam
ben geweest en dit onderdeel van het boschbouwvak mij lief geworden is,
2e. omdat ik gedurende dien tijd met Dr. v a n S t e Ij n, eerst als
collega en gedurende de laatste paar jaren in zijn functie als inspecteur bij het Staatsboschbeheer omtrent ons vak vaak van gedachten
heb gewisseld.
In het ruim 300 pagina's omvattende proefschrift wordt de behandelde
materie verdeeld in twaalf hoofdstukken, welke ik successievelijk in het
kort zal bespreken.
In hoofdstuk I wordt de geschiedenis van de duinbebossching in Nederland behandeld en wel op zeer uitvoerige wijze, waarbij niet minder dan
circa 115 bronnen werden geraadpleegd.
Het is m.i. een zeer gelukkige gedachte van den schrijver geweest om
aan de geschiedenis der duinbescherming alle aandacht te schenken, want
al te vaak wordt vergeten dat juist door de vastlegging van hetgeen
vroeger is geschied, veel fouten in de toekomst en onnoodig proeven met
de daaraan verbonden kosten kunnen worden voorkomen. Ik kan er dan
ook niet genoeg op wijzen hoe noodig het voor het boschbouwvak is
om ook in dc toekomst door goed bijgehouden opstandsleggers de geschiedenis van onze daden voor het nageslacht vast te leggen.
De schrijver verdeelt de geschiedenis in zes perioden.
De eerste periode loopt ongeveer tot 1797 en de oudste geschriften
dateerende van het einde der 15e of het begin der 16e eeuw hebben meest
betrekking op de helmbeplanting en de jacht, terwijl ook wel bepalingen
worden aangetroffen ter bescherming van de „bosschen, duynen en wildernissen" tegen veeweide en houtdiefstal. In de eerste helft der 18e eeuw
wordt voor het eerst op de ontginning der duinen de aandacht gevestigd,
terwijl in de tweede helft van die eeuw het denkbeeld, dc duinen door
bebossching en ontginning te exploiteeren, meer op den voorgrond treedt.
Uit de verschillende hierop betrekking hebbende prijsvragen {o.a. van de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) en de daarop ingekomen
antwoorden wordt een goed beeld verkregen van de wijze waarop het
vraagstuk der duinbebossching toentertijd werd bezien.
Volgens mijne 'meening is de kennisneming van deze prijsvragen van
groote beteekenis voor eiken duinbebosscher en ik twijfel niet of met mij
zullen zij getroffen worden door de zeer vele proeven betreffende voor
de bebossching der duinen meest geschikte houtsoorten, welke in dien
tijd reeds werden ontworpen of genomen, o.a. met zandwilg, duindoorn,
liguster, ja zelfs met dennen en loofhoutsoorten als beuk, esch, eik, eschdoorn, berk, els populus alba, vlier, enz. De verkregen ervaringen dat
eschdoorn, populieren en els het beste voldeden zullen voor een groot deel
onzer duinen nog van kracht zijn. En welke duinbebosscher zal tegenwoordig de toentertijd gegeven waarschuwing tegen het gebruik van
groote stammen thans nog in den wind slaan ?
Ook de beste wijze van grondbewerking wordt reeds ter sprake gebracht en een diepe grondbewerking {vier steken) als de beste geoordeeld, hetgeen velen thans nog zullen beamen.
'l
• In de tweede periode (1797—1829) treedt een grootere belangstelling
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voor de beplanting der duinen naar voren terwijl ook het duingebied meer
wordt onderzocht. Verschillende verspreide proeven (o.a. bij Wassenaar,
Schevcningen, Zorgvliet, enz.) hebben „Onwederleggelijk getoond dc
mogelijkheid om de hooge'duinen, tenminste ^aan.1 de Oost- en Noordoostzijde met hout te beplanten tot aan hunne toppen". En merkwaardig
is het zeker dat in hoofdzaak loofhout .(popels, eschdoorn, eiken, elzen,
iepen) werden gebruikt hetgeen de tegenwoordige duinbebosscher zeker
tc denken zal geven.
Het treft zeer dat omstreeks 1800 reeds op het groote belang gewezen
werd om eigen gekweekt kort, stevig en goed gevormd jong plantsoen
dat verplant is geweest te gebruiken, hetgeen tegenwoordig door niemand
meer zal worden ontkend. In deze periode komt men tot de overtuiging
dat aangezien de duinbebossching vrij kostbaar is, deze door het Gouvernement behoort te worden uitgevoerd en gesteund. De conclusie van
den Raad van Binnenlandsche Zaken, dat „het defricheren der Duinen
de serieuste attentie van het Gouvernement verdient'' wijst hierop. Ook
acht het Departementaal Bestuur van Holland bebossching van de duinen
van groot belang, terwijl het niet twijfelachtig geacht wordt „of zelfs de
hoogere gedeelten der Duinen zijn tot Bosschen bekwaam".
Dr. v a n S t e i j n behandelt m.i. zeer terecht uitvoerig het in 1828
door Mr. D. T . G e v e r s , referendaris bij den Raad van State en
D e c h e s n e s , inspecteur der Wateren en Bosschen (Woudmeester) tc
Luik uitgebrachte uitgebreide en met vele bijlagen voorziene rapport, aangezien dit niet in druk verschenen en in de literatuur vrijwel onbekend
gebleven is.
Bedoeld rapport behandelt de duinen van Ameland tot de Fransche
grens, de bebossching der Fransche duinen, de mogelijkheid de Fransche
wijze van bewerking in ons vaderland toe te passen en toont de middelen
aan om die toepassing tot stand te brengen.
Uit de beschrijving der Hollandsche duinen blijkt dat deze op verschillende plaatsen sterk in verstuiving verkeerden, waarvan als oorzaken
worden opgegeven de wind, de karsporen, de beweiding en de konijnen,
welke laatste „geheel onbestaanbaar worden geacht met eenig ontwerp
van bezaaiing of beplanting der duinen".
Voorts wordt op de noodzakelijkheid gewezen dat Het duin dat onder
zooveel administratief staat onder één bestuur zou moeten komen, waarbij
ik opmerk dat deze noodzakelijkheid heden ten dage nog wordt gevoeld.
Het zou mij té ver voeren dit belangrijke rapport hier nader te bespreken, waarom ik voor bijzonderheden naar de dissertatie verwijs.
Het rapport heeft tot gevolg gehad dat G e v e r s gemachtigd werd
een ptoef te nemen, welke proef in 1828 genomen werd op den Scheiblink in het Schoorlsche duin met een groot aantal zaden en planten.
Door overstuiving is deze proef echter mislukt.
Dr. v a n S t e i j n deelt mede dat met het rapport G e v e r s D e c h e s n e s het eerste tijdvak, waarin de duinbebossching meer op
den voorgrond trad ten einde is en dat gedurende vele jaren daarna geen
geschriften op dit gebied meer verschenen zijn.
In de derde periode {1S29—1855) bestond er weinig belangstelling
voor de duinbebossching, terwijl de vierde periode gekenmerkt werd
door een sterk oplevende belangstelling voor dezen tak van bodemcultuur.
Het is het, voor de duinbebossching zoo belangrijke tijdvak, waarin Dr.
W . C. H. S t a r i n g krachtige pogingen doet om tot eene bebossching
van onze duinen te geraken. In 1855 propageert S t a r i n g voor het
eerst het planten van dennen zonder kluit en opent hiermede de mogelijkheid om de duinen zonder te groote kosten met succes te bebosschen. In
opdracht van de Regeering nam Staring voor het eerst in 1863 proeven
te Schoorl, Katwijk, Wassenaar, Schevenlngen en Schouwen en wel door
het planten van 2 of 3-jarige grove dennen. Later is hij ook overgegaan
tot het gebruik van zeeden en Oostenrijkschen den.
Vele iproeven mislukten, zoodat tegenwerking van hoogerhand niet uit. bleef: 'Uitvoerig wordt de geheele lijdensgeschiedenis van S t a r i n g s
.. " pogingen tot bebossching beschreven en wordt er op gewezen dat aan; t'
t
t
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bet krachtige aandringen van S t a r i n g de bebossching der duinen
zich in een bijzondere belangstelling mocht verheugen. Er verschenen
verscheidene geschriften óp dit gebied en herhaaldelijk vormde de duinbebossching op congressen eén onderwerp van bespreking.
'« Hoewel in de vijfde periode ( ± 1875—1889) de belangstelling in de
duinbebossching weer in mineur gestemd was, zoo hebben de volhardende pogingen van de voorstanders toch bereikt dat eindelijk het nut van
de bebossching der duinen werd ingezien. De grootere ontwikkeling in
kennis, de meer systematische proeven en de verkregen ervaringen hebben
er eindelijk toe geleid dat van Regeëringswege een. aanvang met het
groote werk werd gemaakt en tot heden toe zijn de beplantingen onafgebroken voortgezet.
Naast S t a r i n g
heeft het rapport
Blijdenstein-Branls
over de boschbeplanting der Nederlandsche zeeduinen er zeker veel toe
bijgedragen dat een kentering ten goede is gekomen.
In Hoofdstuk II wordt een beschrijving gegeven van de bebossching
van duinen in andere landen van Europa en worden o.m. behandeld de
duinen van Gascogne, waar het Staatsbezit ruim 40.000 ha productief
bosch omvat, de duinen van Charente-Inférieure met 6000 ha Staatsbosch, de duinen in Denemaken ( ± 22.000 ha bosch}, de duinen in
Oost-Pruisen (Frische- en Kurische Nehrung), in Pommeren, Belgie,
Engeland en Spanje.
Volgens mijne meening is het juist gezien om de buitenlandsche duinbebossching en, hoewel reeds voor een gedeelte in verschillende artikelen
min of meer uitvoerig beschreven in het proefschrift op te nemen omdat
dit belangstellenden veel" moeite van zoeken bespaart. Met den schrijver
acht ik het voor een goede beoordeeling van onze duinbebossching noodig
de buitenlandsche ervaringen op dit gebied te vermelden, al zijn de toestanden in de buitenlandsche duinen vaak niet te vergelijken met die van
ons land. (Verschil in klimaat, grondsoort, enz.).
Ik heb zelf ondervonden hoe kennisneming met de buitenlandsche duinbebosschingen het gezichtsveld verruimt, waarvan het gevolg is dat met
meer overleg proeven genomen worden dan wanneer men onbekend is
met hetgeen elders geschiedt.
In Hoofdstuk III wordt op grond van verschillende geologische onderzoekingen het ontstaan der duinen en de herkomst van het duinzand besproken. De meeningen van geologen als S t a r i n g, L o r i é, B l i n k ,
D u b o i s , v a n d e n S l e e n , v a n B a r e n , T e s c h, enz. loopen
omtrent dit punt vrij sterk uiteen. Het schijnt echter wel vast te staan
dat ons duinzand voor een groot gedeelte afkomstig is van de Fransche
kusten en de Doggersbank.
W a t de duinen betreft blijken v a n B a r e n en J e s w i e t het er
over eens te zijn dat er twee groepen kunnen worden onderscheiden, n.1.
de geologische oudere en dé geologisch jongere zeeduinen ; in de bovenlagen van de eerst genoemde groep is de kalk verdwenen.
Voorts wordt ,in dit hoofstuk behandeld het ontstaan van duindalen
en -valleien, van geulen en rimpels, d.z. windvormigen in het stuivende
duin alsmede de vorming en vervorming der duinen. Vooral het laatste
punt is zeer interressant en de kennis er van acht ik voor eiken duinbebósscher noodzakelijk.
Zonder planten is geen natuurlijke duinvorming mogelijk. Bij ons begint
duinvorming steeds met het biestarwe gras (Triticum junceum L.), terwijl
de helm en de zandhaver bij den opbouw niet kunnen worden gemist.
Met het ouder worden der duinen volgen verschillende planten-associatie's
elkaar op totdat eindelijk met de móssen of de heide de climax beréikt
wordt. De duinbebosscher die deze opvolging van plantengemeenschappen
met aandacht bestudeerd heeft, krijgt waardevolle aanwijziglngen voor
de rationeelste wijze van grondbewerking, te gebruiken plantsoenen, 'enz.
De mineralogische en chemische samenstelling'van het düiriz&ndv' hei
kalkgéhalte, de korrelgrootte; en de kleur van het zand worden Béhaftdèld'
onder hoofdstuk IV.
.„ Een brandende kwestie is steeds geweest de kunstmatige watèrbri&rélo-
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king aan de duinen, als gevolg van de behoefte aan zuiver drinkwater
in de steden, de afzandingen, het graven van kanalen als b.v. het Noordzeekanaal, enz., waardoor de grondwaterstand daalt en het duin verdroogt. En waar de plantengroei in het duingebied geheel door de al of
niet aanwezigheid van voldoende water wordt beheerscht ligt het voor
de hand dat alles in het werk gesteld werd en nog wordt om daling van
het grondwater te voorkomen.
In 1931 werd van Regeeringswege aan de Centrale Commissie voor
drinkwatervoorziening opgedragen een onderzoek in te stellen naar de
richting, waarin de oplossing van het vraagstuk der drinkwatervoorziening
van hei Westen van ons land zal moeten worden geleid. Een subcommissie
(Commissie drinkwatervoorziening Westen des lands) met deskundigen
op verschillend gebied, tot welke deskundigen ook Dr. v a n S t e Ij n
behoort, heeft het onderzoek naar de wateronttrekking aan de duinen en
de gevolgen daarvan als een belangrijk gedeelte van haar taak beschouwd.
Het is dan ook niet te verwonderen dat in het proefschrift onder hoofdstuk V het water en de wateronttrekking van het duingebied uitvoerig
worden behandeld.
In de dissertatie wordt stelling genomen tegen elke wateronttrekking,
ook tegen die op groote diepte, hetgeen voor zoover mijne ervaringen
reiken ook zeer juist is. In het duingebied van Terstélling werd een
20-tal jaren geleden een diepboring gemaakt ( r t 35 meter) en water
onttrokken aan het waterreservoir gelegen onder verschillende ondoordringbare veen- en kleilagen. En niettegenstaande de wateronttrekking
miniem was (er worden slechts enkele woningen van water voorzien, terwijl
verder water aai? schepen wordt geleverd) treedt er verdroging op zelfs
in de omgeving van de diepboring,
In kan mij met de uitspraak van Dr. v a n S t e ij n dat het diep- en
bovenduinwater In alle duinen met elkaar in verband staan volkomen
vereenigen en ook dat gewaakt moet worden' tegen inkrimping van het
zoetwaterreservoir dat nog in onze duingebieden aanwezig is.
Het rapport van eene commissie, ingesteld door de Vcre'eniglng tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederlanden geeft als eerste conclusie
,,Onze duinen bevatten een reservoir van zoetwater, waarvan de instandhouding direct eri indirect een economisch belang van het gehcele Neder„landschevolk vormt".
„Daar de wind bij het duinbosch een zoo" groote rol speelt en men zich
„bij de Sebosschingsmaatregelen grondig rekenschap moet geven van zijn
„werking op den boomgroel, is zijn beteekenis eenigszins uitvoerig behandeld", aldus leidt Dr. v a n S t e ij n het mi. belangrijke hoofdstuk
VI in.
Van den wind, volgens mijne meening de belangrijkste klimatologische
factor (in het proefschrift wordt gesproken van één der belangrijkste)
voor het duingebied gaan verschillende nadeellge gevolgen uit voor den
boomgroei.
1". de mechanische uitwerking (omwaaien, breken of scheefwaaien van
stammen, afrukken takken, knoppen, bladeren).
2°. de toenemende verdamping van de planten met als gevolg groote
kans op verdroging.
Dr. v a n S t e i j n wijst er op dat de verhoogde transpiratie door wind
bijzonder nadeelig is, wanneer de bodem, de stam of de twijgen bevroren
zijn, zoodat wel waterverlies plaats heeft maar de toevoer onmogelijk is.
Ook mij is meermalen gebleken dat bij invallenden dool enkele dagen met
droge stormwinden noodlottig voor het jonge plantsoen kunnen worden.
3°. de nadeelige invloed op den bodem door uit- of onderstuiven van
plantsoen alsmede de uitdroging van den bodem.
Terecht wordt in de dissertatie vermeld dat dit laatste voor droge duinen een zeer ongunstige omstandigheid is, daar juist in droge perioden de
wind het meest water kan opnemen, terwijl de verdamping met de windsnelheid toeneemt.
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i Heeft de wind lang genoeg ingewerkt dan vormt 2lch op den bodem een
beschuttende droge laag, waardoor de verdamping van den bodem uit
de onderliggende grondlagen afneemt Ieder weet dat in onbegroeide duinen onder die beschuttende laag steeds vochtig zand wordt aangetroffen,
ook in zeer droge tijden.
Wanneer de wind onder een hoek op den grond gericht is, veroorzaakt
hij een grootere verdamping dan wanneer de richting horizontaal is. De
temperatuur van den grond wordt door wind verlaagd, vooral wanneer
de grond vochtig i s ; het koolzuurgehalte van de lucht in den grond vermindert door wind.
4". de aanwas vermindert terwijl het koolzuur uit het bosch wordt weggevoerd.
5°. zand- en hagelkorrels, ijskristallen, zoutdeelen worden door de winden aangevoerd,
Met Dr. v a n S t e i j n betwijfel ik sterk of het meegevoerde zout voor
onze duinhoutsoorten onschadelijk is.
Voorts worden nagegaan de verschillen in uitwerking van den wind en
in het weerstandvermogen der boomen, de draaigroei en scheuren en de
nadeelen voor de houtproductie. Door gedeeltelijk afsterven of verminderden aanwas, slechtercn vorm, mindere hoedanigheid van het hout en achteruitgang van den bodem vermindert de opbrengst van het bosch.
•" Onder Hoofdstuk VII, het Klimaat der duinen, komt in de dissertatie
voor een samenvatting van Prof. J e s w i e t van de verschillen tusschen
het klimaat van het kustgebied
dat van het oosten van ons land.
J e s w i e t vindt de volgende verschilpunten :
1 in het kustgebied meer stormen.
2 „ „
„
grootere vochtigheid van de lucht.
3 „ ,,
... „
hoogere Wintertemperaturen.
4 „ „
„
lagere zomertemperaturen.
5
,,
„
minder nevels.
6 „ „
„
minder neerslag.
7 „ „
' „
een betrekkelijk längeren zomer.
Hoofdstuk VIII heeft een samenvatting van de belangrijkste groeiplaatsfactoren, waarvan als op den voorgrond tredend worden genoemd:
de armoede van den bodem, de ongunstige grondwatertoestand, de groote temperatuurverschillen van den bodem, de sterke neiging tot verstuiving, ongunstig klimaat {wind, minder neerslag), bijzondere geschiktheid
van het duin als verblijfplaats voor het konijn.
• Het boschbouw-technische gedeelte wordt behandeld in hoofdzaak IX,
waarbij besproken worden de bewerking van den grond inclusief het afr
ronden der duinen en de ontwatering, de vastlegging, de wegen, de beplanting, het zaaien en planten, de kosten, de beschèrming van boschranden, de dunning en exploitatie alsmede de ziekten en beschadigingen. Het
zou mij te ver voeren alle genoemde punten te bespreken en ik zal volstaan met hier en daar een greep te doen.
Bij de vastlegging wordt op pag. 252 het vormen van een z.g.n. „voorof kustduin" (Vbrdüne) om het, uit "de zee komende zand op te vangen
bij de, voor bebossching in aanmerking komende duinen in ons land niet
noodig geacht.
4
Deze uitspraak acht ik in haar algemeenheid niet geheel juist. W a n t
bij een stabiel blijvende of licht afnemende kunstlïjn zal het vaak noodig
zijn aan dit punt alle aandacht te schenken, wil men niét dat de dicht bij
zee aangelegde bosschen onderstuivén.
Een sprekend voorbeeld hiervan biedt de duinbebossching op Ameland.
Indien daar niet elk jaar door middel van verticaal op de kustlijn aangelegde takschcrmen het zand opgevangen wordt, zouden de direct achter
en op de zeereep liggende bosschen zeker sterker overzanden dan thans het
geval is. '
, •'•
Bij dé beschrijving der houtsoorten zou ik tegen aanplant van bergden
nog dit bezwaar willen aanvoeren, dat de dichte bergdenbosschen echte
schuilplaatsen voor konijnen zijn, waaruit dit schadelijk gedierte zeer moeilijk is te verdrijven.
• ,
x
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Met instemming nam ik kennis van de mededeeling dat bok Dr. v a n
S t e i j n van meening is dat op den. duur, zoodra het naaldhoutbosch
gunstige toestanden geschapen heeft, het gebruik van loofhout, ook op de
hoogere duinen kan worden uitgebreid. Ook ik ben van meening dat een
blijvend duinbosch grootendeels uit loofhout zal moeten bestaan.
Als aanvulling van het gebruik van eik, hetzij door middel van beplanting of door het gebruik van eikels, zou ik willen mededeelen dat
vermoedelijk de wintereik (Quercus sessiliflora) beter tegen het zeeklimaat
bestand zal zijn dan de zomerelk (Quercus pedunculata). Ik grond dit vermoeden op dc ervaringen wélke men in Jutland heeft opgedaan, waar op
de aan den wind blootgestelde Westzijde de wintereik en op de luwe
Oostzijde de Zomereik domineert.
W a t de plantafstand betreft van Pinussoorten in het algemeen en van
den Oostenrijkschen den in het bijzonder, geloof ik dat wij steeds te veel
hebben vastgehouden en soms nog vasthouden aan de Hollandsche methoden, W a a r men in het buitenland ook komt en welke literatuur ook wordt
geraadpleegd, zeker zal men geen plantafstanden van 0,80 en 1 meter
vinden. De minimale plantafstand in het buitenland is doorgaans 1.30 tn,
maar vaak 1.50 m en meer. Volkens mijne meening is voor het verkrijgen
van een tegen de stormen resitent beschermtngsduinbosch, waar het toch
meestal om zal gaan, een plantafstand van 1.50 m gewenscht.
De mededeeling dat volgens door mij verstrekte gegevens de kosten
van bebossching van 1 ha hoogduin op de Noordzee eilanden gemiddeld
ongeveer f700 è 750 per ha bedragen, legt mij de plicht op dit ook te
bewijzen. Ik stel mij voor dit te trachten in een artikel over de bebossching
der Noordzee eilanden, dat ik binnen niet te langen tijd in dit tijdschrift
hoop te kunnen publiceeren. In dit zelfde artikel zal ik als aanvulling van
dc mededeelingen omtrent de dunningsresultaten van dunningsproeven op
Texel vermelden, welke uitkomsten eerst kort geleden vastgesteld konden
worden.
.
*
Met groote instemming las ik onder de ziekten en beschadigingen dat
Dr. v a n S t e i j n het konijn als den grootsten vijand van het duinbosch
beschouwt en ik ben er van overtuigd dat hij met mij van. meening is dat
blijvend duinbosch slechts mogelijk is, indien het konijn totaal uitgeroeid
wordt.
De beteekenis van het duinbosch, waarvan de erkenning langzamerhand
veld wint, moet volgens de mededeelingen onder Hoofdstuk X gezocht
worden in de blijvende vastlegging, waardoor de. duinen tegen verstuiving
beschermd worden, alsmede in het scheppen van recreatieterreinen, waardoor vooral de badplaatsbelangen ten zeerste worden gebaat. Verder spelen ethische en aesthetische overwegingen een groote rol terwijl de houtproductie, hoewel bij een beschermingsbosch bijzaak zijnde, plaatselijk
ook van belang kan zijn.
* De conclusie voorkomende op pag. 294 der dissertatie n.1. dat met het
ook op het blijvend karakter van het bosch, dat meer nog dan elders, in
de duinen op den voorgrond moet treden, het beste gewaarborgd is in handen van den Staat, provincie en gemeente, zal wel ieder volkomen toegeven.
Hoofdstuk XI geeft enkele cijfers omtrent de grootte van het duingebied
en van de Staatsduinbosschen. Het duingebied van ons land omvat —
40.000 ha, waarvan ± 18.000 ha in Staatsbezit is.
De beide Staatsduinhoutvesterljen n.1. de houtvesterij „De Eilanden" en
de houtvesterij „Haarlem" hadden op I Januari 1932 respectievelijk 1138
en 988 ha duinbosch.
Voorts bezit de Staat (Dep. van Waterstaat) op Ameland nog ±
160 ha duinbosch.
De dissertatie wordt afgesloten met een literatuurlijst waaruit blijkt dat
niet minder dan 402 werken werden geraadpleegd.
Met het besproken proefschrift heeft Dr. J.. A. v a n S t e ij n de wetenschap en praktijk met een degelijk werk verrijkt; het is op het gebied
der duinbebosaching een standaardwerk.
P, BOODT.

