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Naar aanleiding van het onderzoek, dat door ons werd ingesteld naar
den invloed der wateronttrekking door de Haarlemsche Waterleiding op den
cultuurtoestand van den bodem op het Landgoed ELSWOUT, kan het volgende
worden medegedeeld.

INLEIDING.
Sedert 1898 wordt door de waterleiding der Gemeente Haarlem water
onttrokken aan de duinen, gelegen onder de Gemeente Bloemendaal en behoorende tot het Landgoed Elswout, eigendom van Mevrouw de Wed.
V A N DER V L I E T — B O R S K I .

De ongeveer 100 Meter breede strook, welke

door de Gemeente Haarlem voor haar prise d'eau in gebruik is verkregen,
strekt zich van nabij den Noordoosthoek der Gemeentegrens van Zandvoort in ongeveer Noordelijke richting uit tot de grensscheiding der
eigendommen van Mevrouw V A N DER VLIET en den Heer J. T. CREMER
(Duin- en Kruidberg). Het pompstation ligt in de nabijheid van bovengenoemden Noordoosthoek en de reeks putten, die in de bedoelde strook
voor de watervoorziening dienen, loopt met eenige zwakke bochten door een
aantal opeenvolgende duinpannen, tot zij zich aan de grens der bezitting

Elswout met een scherpen hoek ombuigt en in Oostelijke richting langs deze
grens voortloopt.
Het water wordt op betrekkelijk geringe diepte aan den bodem onttrokken.
Nu wenscht de Gemeente Haarlem de capaciteit der waterleiding te verhoogen en derhalve meer water aan de duinen in het boven omschreven
gebied te onttrekken. Dit kan hier zeer waarschijnlijk op twee verschillende
wijzen bereikt worden, n.1.
i* door uitbreiding van het terrein, waaraan water wordt onttrokken;
2' door wateronttrekking aan den ondergrond.
Het doel van het ingestelde onderzoek was om na te gaan, welke
invloed door de uitdroging van den bovengrond, tengevolge van de wateronttrekking ten behoeve van de waterleiding, op den toestand van den bodem
wordt uitgeoefend en welke gevolgen dit kan hebben voor de daarop gedreven cultures.
Hierbij werd in de eerste plaats nagegaan, welken invloed de wateronttrekking thans reeds uitoefent, terwijl verder de tegenwoordige toestand
van het geheele duingebied behoorende tot Elswout benevens die van de
aangrenzende gronden werd opgenomen.

Het onderzoek strekte zich dus

uit over alle duinen onder de Gemeente Bloemendaal en over die onder
de Gemeente Zandvoort, voor zoover zij zijn gelegen ten Noorden van den
straatweg naar deze plaats.

De gevolgen van de tegenwoordige wateronttrekking
aan de duinen op Elswout.
Alvorens de uitkomsten van het onderzoek mede te deelen, dient eerst
met een enkel woord gewezen op de gevolgen, welke een verlaging van den
grondwaterspiegel onder invloed van wateronttrekking aan de duinen in het
algemeen moet hebben met betrekking tot de cultuur. Het is duidelijk, dat
een zoodanige verlaging vooral nadeelig werkt op de ontwikkeling van die
gewassen, welke door hun aard of door hun gering ontwikkeld wortelstelsel

een zoo hoog watergehalte vragen in den bodem, dat zij het voor hun groei
benoodigde vocht moeten ontleenen aan het grondwater zelve of aan grondlagen, die het water door opzuiging van het grondwater ontvangen.

Hun

cultuur wordt door een daling van den grondwaterspiegel tengevolge van
wateronttrekking op den duur zoo niet onmogelijk gemaakt, dan toch in hooge
mate bemoeilijkt. Gewassen, die door hun aard of door het bezit van een
diepgaand en uitgebreid wortelstelsel voor hun volle ontwikkeling den rechtstreekschen invloed van het grondwater kunnen ontberen, zullen door een
wateronttrekking alleen dan benadeeld worden, indien zij, wat hun bouw
betreft, zich hebben aangepast aan een hoogen stand van het grondwater.
Worden dergelijke gewassen daarentegen aangebracht na de verlaging
van den grondwaterspiegel, dan zullen zij daarvan weinig of geen nadeel
ondervinden. : )
De invloed van de afpomping kan zich voorts op verschillende wijzen
doen gevoelen. Deze veroorzaakt namelijk een verlaging van het grondwater
op de plaats der afpomping zelve, indien althans een open verbinding bestaat
tusschen de grondlaag, waarin de zuigbuis zich bevindt, en het grondwater.
Verder kan door de afpomping een wijziging der ondergrondsche waterstrooming ontstaan, waardoor dus ook op andere terreinen de grondwaterspiegel kan dalen. En eindelijk kan door het afpompen van water op een
bepaalde plaats de waterhoeveelheid op lager gelegen plaatsen verminderen
tengevolge van de omstandigheid, dat het afstroomen naar deze plaatsen
bovengronds of ondergronds ophoudt of minder wordt.
De invloed van de wateronttrekking op den toestand van den bodem
met betrekking tot de cultuur blijft dus niet altijd beperkt tot de plaats
der afpomping zelve, doch kan zich ook uitstrekken tot de omgeving.

Dat de duinen op Elswout, vooral in de omgeving van de prise d'eau,
sedert de opening der Haarlemsche Waterleiding heel wat droger zijn geworden, staat bij iedereen, die daar ter plaatse bekend is, vast.

i) Zie: Rapport uitgebracht door de Directie der Nederlandsche Heidemaatschappij
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, over onttrekking van water aan de duinen
ten behoeve van waterverzorging der steden. Tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij,
13d« jaargang, 1901, Arl. 2.

Bij ons onderzoek werd nagegaan, of deze afname van den vochtigheidstoestand ook blijkt uit rechtstreeksche waarnemingen ten opzichte van de
teelt van landbouwgewassen en van den groei van boomen en struiken.

Uitdroging der duinpannen.
Het behoeft geen nader betoog, dat de gevolgen van het dalen van
den grondwaterspiegel het sterkst moeten spreken in de laagten, de z.g.n.
duinpannen, welke zich onder normale omstandigheden kenmerken door een
hoog watergehalte als gevolg van den hoogen stand van het grondwater.
Bij het onderzoek bleek, dat er inderdaad in de duinpannen plaatsen
zijn, waar het niet meer mogelijk is een loonende cultuur van land- of
tuinbouwgewassen te drijven, terwijl deze daar vroeger wel werd aangetroffen.
De stand van het grondwater is ten opzichte van deze cultures van zooveel
gewicht, dat daarnaar zelfs de geschiktheid van de duinpan voor een bepaalde
cultuur wordt bepaald en in verband daarmede de cultuurwaarde van den
grond wordt berekend.
Zoo is het bekend, dat de aardappelen — het voornaamste landbouwgewas
in deze duinen — door een te lagen grondwaterstand te vroeg zullen afsterven,
waardoor de hoeveelheid en dikwijls ook de kwaliteit van den oogst sterk
vermindert. Wel is waar worden ook wel op hoogere gronden in de duinen
aardappelen verbouwd, soms zelfs zonder een voorafgaande bemesting, en
wordt dan vaak nog een vrij goed beschot verkregen ; maar toch moet niet
uit het oog worden verloren, dat bij een dergelijke cultuur van den humusrijkdom van den grond wordt gebruik gemaakt en dit ook slechts eenmaal
in een zeker aantal jaren op hetzelfde grondstuk kan plaats vinden, zoodat
hier niet van een geregelde, blijvende cultuur kan worden gesproken.
Bij een geregelde cultuur in de pannen is de humusvoorraad eveneens
snel uitgeput en vermindert dus ook spoedig het waterhoudend vermogen
van den grond, hetwelk daarvan het gevolg was. Is de humusvoorraad uitgeput, dan wordt het al of niet gelukken van den oogst in hooge mate
afhankelijk van de hoogte van den grondwaterspiegel. Waar deze daalt en
er derhalve gevaar ontstaat, dat de cultuur door droogte zou kunnen mislukken, wordt wel door het diep omwerken van den grond of door het
verlagen van het bodem-oppervlak (uitstuiven) getracht den vochtigheids-

toestand wederom wat te verbeteren, maar ook daarvoor bestaat een grens.
Dit werk wordt op den duur te kostbaar èn door arbeidsloon èn door de
dan noodig geworden extra-bemesting.
Toch is de aardappelteelt nog een van de minst eischende cultures.
Naast dit gewas zouden op vele plaatsen met succes geteeld kunnen worden:
erwten, boonen, aardbeziën, bloembollen en verschillende groenten. De vochthoudende, werkzame grond in de duinpannen zoude zich daarvoor uitstekend
lcenen en ongetwijfeld zou dan ook de teelt van deze gewassen een hooge
vlucht kunnen nemen, indien zij niet door de uitdroging van den bodem onmogelijk gemaakt werd.

Men behoeft slechts te letten op de groote betee-

kenis van deze intensieve cultures op de meer naar binnen en langs de duinen
voorkomende gronden, om hiervan overtuigd te worden. Bij een meer toegankelijk maken van het duin door den aanleg van wegen als anderszins,
zouden onder de tegenwoordige omstandigheden in vele nog niet of nog
weinig onder den invloed van de wateronttrekking staande duinpannen dergelijke cultures ongetwijfeld meer algemeen worden — tot ook daar de grondwaterspiegel tot beneden den voor die cultures noodigen stand zoude zijn
gedaald.

De aardappelteelt.
Thans is de teelt van aardappelen zoo goed als de eenig overgebleven
cultuur, al wordt ook zij meer en meer teruggedrongen. Er worden jaarlijks
gemiddeld 40000 à 50000 vierkante Rijnlandsche roeden, d. i. ongeveer
70 H.A. aardappelland verhuurd in de duinen van Mevrouw V A N DER
VLIET—BORSKI. Uit het terugdringen der aardappelcultuur zal niet alleen
een rechtstreeksch geldelijk nadeel voortvloeien voor de eigenaresse van den
grond, maar ook voor de bevolking van de geheele streek.
Immers de aardappelteelt in de duinstreek vormt een belangrijke bron
van inkomsten en verschaft in tijden, dat een deel der bevolking van Zandvoort weinig kan verdienen, weikomen arbeid.
Naarmate nu echter de uitdroging toeneemt, wordt deze cultuur verdrongen. Dit blijkt ook reeds uit de oppervlakte aardappelland, die in de
duinen van Elswout werd verpacht gedurende de laatste 20jaren. De hierbijgevoegde graphische voorstelling geeft daarvan een duidelijk beeld (Bijlage I).
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Het verloop van de lijn, aangevende de jaarlijks verpachte oppervlakte, doet
zien, dat deze in totaal weinig is gewijzigd. Alleen in de jaren 1889—1893
was er een sterke toename; deze stijging moet echter worden toegeschreven
aan de omstandigheid, dat het toen eenige jaren gebruikelijk was z.g.n.
zodeland te verpachten, d. i. hooger gelegen grond in de duinen, waarop dan
van de humusrijke zode werd partij getrokken om éénmaal aardappels te
telen. Aangezien dit systeem echter verderfelijk bleek voor den algemeenen
toestand der duinen, werd er later niet meer toe overgegaan.
Verder blijkt er in de laatste jaren, vooral sedert 1906, een afname te zijn.
De voorwaarden, waaronder werd verpacht, zijn steeds dezelfde gebleven,
ook wat den huurprijs betreft.
Gaan wij nu na, welke oppervlakte er werd verpacht in de pannen nabij
de prise d'eau en in die verder daarvan afgelegen, dan blijkt het, dat er
verschil is, naarmate de pannen meer of minder ver van de prise d'eau zijn
verwijderd. Bij het onderzoek bleken de veldjes, gelegen onmiddellijk bij
de waterleiding, geheel verlaten te zijn. Plaat 1 geeft het beeld van zulke
verlaten aardappelveldjes in de duinen. Door de wateronttrekking werden
echter reeds spoedig de verderaf gelegen pannen wat droger, zoodat ook
die, welke eertijds daarvoor veelal te nat lagen, met succes in cultuur
konden worden gebracht.

Naarmate de pannen dan ook verder van de

waterleiding verwijderd liggen, is de toename der verpachte oppervlakte
grooter gedurende de eerste jaren na het begin van het afpompen.
Plaat 2 geeft het beeld van een nog in gebruik zijnd aardappelveld
met een reeds verlaten veldje op den achtergrond ; het land op plaat 3 is
nog geregeld in cultuur.
Ook uit de graphische voorstelling (Bijlage I) blijkt duidelijk, dat de
oppervlakte aardappelvelden dichtbij de prise d'eau gelegen sedert de opening
der waterleiding gestadig is teruggegaan, terwijl de verder af gelegen velden,
vooral die, welke het verst van de waterleiding zijn verwijderd, een toename
in oppervlakte vertoonen. Den laatsten tijd is er, zooals hierboven reeds
werd vermeld, een algemeene teruggang waarneembaar. Zeer zeker is de
betrekkelijk geringe regenval gedurende de laatste jaren mede daaraan
niet vreemd.
Op de aardappelcultuur in de duinpannen en den verhuur van aardappel-

velden heeft de waterleiding derhalve een merkbaren ongunstigen invloed
uitgeoefend, terwijl deze cultuur door de afpomping meer afhankelijk is
geworden van de regenval.

Grasland^,
Ook ten opzichte van het grasland in de duinen op Elswoul is de
ongunstige invloed van de watcronttrekking door de waterleiding merkbaar.
De vlakte „het Groot Olmen", vroeger geschikt en ook gebruikt als weide,
is door de uitdroging voor dit doel waardeloos geworden. Deze laagte ligt
ongeveer 800 Meter van de prise d'eau der Haarlcmsche Waterleiding en
beslaat een oppervlakte van 30—35 H.A.

De bosschen.
Het zijn echter niet alleen de bovengenoemde cultures, die merkbaar
onder invloed van de uitdroging der duinen hebben gestaan. Ook bij de
aanwezige bosschen is dit het geval. Boomen en struiken behooren grootendeels tot de planten, welke in het bezit zijn van een diepgaand en uitgebreid
wortelstelsel. Worden dergelijke planten derhalve aangebracht, nadat de
verlaging van den grondwaterspiegel is tot stand gekomen, dan zal de schade
minder groot zijn. Toch mag ook deze schade volstrekt niet te gering geacht
worden. In verband met de omstandigheid, dat land- en tuinbouw in de duinen
op de meeste plaatsen buitengesloten zijn, is bij het in cultuur brengen van
het duincomplex het grootste gedeelte hiervan aangewezen voor de houtteelt.
Zonder uitzondering is het geheele terrein bij den tegenwoordigen stand van
de duinbebossching daarvoor geschikt.
Het maakt evenwel een groot verschil, of men daarbij meer of minder
vrij is in de keuze van de houtsoorten; en nu loopen de eischen, welke de
verschillende soorten aan den vochtigheidstoestand van den bodem stellen,
zeer uiteen.
Op droge gronden is men veel meer beperkt in zijn keuze dan op meer
vochthoudende terreinen. Op de eerste moet men zich in hoofdzaak bepalen
tot naaldhout, terwijl op de tweede ook aan loofhout dikwijls een plaats
kan worden ingeruimd. En dit laatste is van zeer groote beteekenis voor
de toekomst van het duinbosch. Dit toch zal uit den aard der zaak reeds
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voor een overwegend gedeelte uit naaldhout moeten bestaan, en daarom is
elke menging met of vervanging door loofhout in velerlei opzicht aan te
bevelen.
Reeds nu zijn er in deze duinen gronden, waar vroeger de aanplant van
loofhout goede uitkomsten zou gegeven hebben en dit nu op zijn minst
genomen twijfelachtig is geworden.
Dat onze voornaamste loofhoutsoort — de eik — in de duinen goed
wil groeien, is bekend genoeg. Doch deze houtsoort zal zich niet thuis
gevoelen op plaatsen, waar de bodem aan een te sterke uitdroging lijdt.
Wanneer de boomen ouder worden, zullen zich spoedig doode toppen beginnen
te vertoonen. Ten onrechte wordt dit dan vaak toegeschreven aan den zeewind, die ongetwijfeld wel een factor is, waarmede rekening valt te houden
in het duin, maar die toch niet van alles de schuld heeft te dragen.
In de duinen op Elswout is thans reeds een vrij aanzienlijke oppervlakte
bezet met hout. Behalve de uitgestrekte dennenaanplantingen, meest op de
hooge duinen, komen in vele dninpannen meer of minder groote complexen
bosch voor. Grootendeels bestaan deze uit hakhout van berk of els. Hier
en daar komen er ook enkele eiken en andere houtsoorten tusschen voor.
Sommige hakhoutbosschen dragen door hun leeftijd het karakter van opgaand
bosch, zoo o. a. het berkenbosch in het z.g. Groote vlak of Watervlak
(plaat 4).
Een bezichtiging van deze bosschen, gelegen in de nabijheid van de
prise d'eau der Haarlemsche Waterleiding, toont duidelijk aan, dat hier reeds
een nadeelige invloed op den groei en den stand der bosschen is uitgeoefend.
Vele stammen, vooral van berken en elzen zijn gestorven (plaat 5 en 6).
Het beter schijnende bosch op den achtergrond van plaat 5 bestaat grootendeels uit andere houtsoorten (trilpopulier, enz.).
Afgehakt elzen- en berkenhakhout, waarvan anders kan verwacht worden,
dat het weer behoorlijk uitstoelt, sterft af (plaat 7).
En al moge dit ook niet uitsluitend aan de uitdroging van den bodem te
wijten zijn, toch heeft deze daarbij ongetwijfeld een groote rol gespeeld.
De grondwaterstand is dan ook aanzienlijk gedaald in deze pannen. Op
plaat 8 is dit duidelijk te zien. Toen dit bosch werd aangelegd, moesten
er greppels en slooten gegraven worden en ophoogingen plaats vinden om
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de elzcnbeplanting met kans op goeden uitslag te kunnen aanleggen. Thans
is de grondwaterstand zoo laag, dat een drooglegging daar geheel overbodig
is geworden en het vochtminnende elzenhakhout heeft dan ook ongetwijfeld
ten zeerste door deze uitdroging te lijden. De photo werd genomen 8 April 1909;
de daarop voorkomende arbeider staat ter hoogte van de oppervlakte van den
grondwaterspiegel. Ook de vlakken op de platen 4 en 7 waren vroeger nat.
Voorts werd door ons van een aantal stammen van verschillende boomsoorten, gegroeid in de duinpannen, de breedte der jaarringen bepaald. Deze
breedte toch houdt ten nauwste verband met den elk jaar plaats gehad
hebbenden groei. Uit dit onderzoek nu is gebleken, dat bij vele houtgewassen een duidelijke teruggang in den groei valt waar te nemen, en dat
deze teruggang in het algemeen het sterkst is naarmate de boomen dichter
bij de prise d'eau staan.
Bij vele boomen is het zelfs duidelijk zichtbaar, dat de grootste teruggang begint ongeveer ten tijde van het in gebruik nemen der Haarlemsche
Waterleiding.
De graphische voorstellingen van den gemiddelden groei van een aantal
exemplaren (bijlagen II en III) doen dit met één oogopslag zien.
Ook hierdoor wordt onweerlegbaar aangetoond, dat de tegenwoordige
waterleiding een schadelijken invloed heeft uitgeoefend op den groei der
aanwezige houtgewassen. Om de schade, welke hierdoor is teweeggebracht,
nauwkeurig in cijfers uit te drukken, zou men over nog meer van dergelijke
gegevens moeten beschikken. Toch kan die wel globaal worden aangegeven.
De geheele oppervlakte bosch in de duinpannen, die meer of minder onder
den invloed van de wateronttrekking door de prise d'eau staan, bedraagt
ongeveer 150 H.A. De gemiddelde jaarlijksche waarde-toename daarvan
zou, bij den vroegeren groei, thans minstens ƒ 1 5 . — à ƒ 2 0 . — per H.A.
bedragen, terwijl deze nu, lettende op den tegenwoordigen aanwas, niet
hooger gesteld mag worden dan op gemiddeld ƒ 10.—.
Zelfs kan bij een aantal bosschen, vooral bij die, welke dicht bij de
prise d'eau zijn gelegen, eigenlijk slechts van teruggang in waarde gesproken
worden, daar die niet alleen slechts weinig meer aangroeien, maar ook de
totale houtmassa door de vele doode stammen en struiken, welke er geregeld
in voorkomen, nog achteruit gaat. Ging men deze bosschen, die uit hakhout
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bestaan, nu kappen, dan zouden daarmede vele geheel te gronde gericht
worden. Verkeerden alle bosschen in deze omstandigheden, dan zou het groeiverlies zeer zeker gelijk gesteld moeten worden met de geheele vroegere
waarde-toename.
Wordt een gemiddeld jaarlijksch groeiverlies van ƒ 8 — per H.A. aangenomen, wat zeker niet te hoog gerekend is, dan is het totale jaarlijksche
directe verlies thans reeds / 1200.—, hetgeen bij 4 " ; o rente een kapitaal vertegenwoordigt van ƒ 30000.—. En dit is alleen nog maar van de betrekkelijk
geringe oppervlakte der bestaande bosschen in de pannen.
Erkend moet echter ook worden, dat nieuw aangelegd bosch minder zal
te lijden hebben, althans dan, wanneer bij de keuze der houtsoorten en de
wijze van aanleg rekening wordt gehouden met de gewijzigde omstandigheden.
Op plaatsen, waar eertijds els kon geplant worden, zal men nu wellicht eik
nemen. Dit behoeft nu nog niet altijd een kapitaalverlies te beteekenen, maar
wel wordt de aanleg zelf moeilijker en kostbaarder.

Uitdroging der hoogere duinen.
De invloed van de watcronttrekking op de hooger gelegen duinen kan
uit den aard der zaak niet zoo belangrijk zijn als in de duinpannen.

Toch

kan deze ook daar niet geheel ontbreken, want door de daling van den
grondwaterspiegel zal ook in het hooge duin het water minder hoog opstijgen,
en vooral in tijden van langdurige droogte zal zich dit in ongunstigen zin
bij de vegetatie doen gevoelen. Inderdaad werden reeds waarnemingen gedaan, die daarop schijnen te wijzen. Zoo werd in den zomer van 1908
opgemerkt, dat omstreeks 30-jarige zeedennen (Pinas maritima), die overigens
gezond waren en vroeger krachtig groeiden, plotseling afstierven. Bij onderzoek naar de oorzaak hiervan kon niets anders gevonden worden dan een
zeer sterk uitgedroogde bodem. Op ruim 1.5 Meter beneden de oppervlakte
viel zelfs nog geen spoor van vochtig zand te ontdekken. Uit de overige
verschijnselen bleek dan ook, dat de sterfte van de boomen uitsluitend moest
worden toegeschreven aan de uitdroging van den bodem.
Een feit is het voorts, dat de planten, welke daar geregeld in de duinen
worden uitgepoot, over het algemeen minder gemakkelijk aanslaan, dan voorheen het geval was, niettegenstaande de verbeterde werkwijze. Dit geldt
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voor de dennen, doch vooral voor het loofhout; inzonderheid bij den populier,
die zich vroeger veel gemakkelijker liet stekken dan thans, valt dit op.
Ook van een aantal boomen, groeiende op de hooger gelegen duinen,
werd de jaarlijksche groei door ons nagegaan. De uitkomsten van dat onderzoek zijn eveneens neergelegd in een graphische voorstelling (Bijlage IV).
Duidelijk blijkt wederom een teruggang in den groei, hoewel deze bij de
meeste exemplaren gedurende de eerste jaren na het in gebruik stellen der
waterleiding nog vooruitging.
Waaraan dit moet worden toegeschreven, durven wij niet te beslissen.
Wellicht is de met de uitdroging gepaard gaande snellere vertering van den
humusvoorraad en het daardoor in korten tijd beschikbaar komen van een
grooter hoeveelheid plantenvoedsel daaraan niet geheel vreemd. Waar evenwel de met oud bosch bezette oppervlakte der hoogere duinen slechts een
geringe oppervlakte inneemt, is de directe schade, welke tot nu toe door
deze uitdroging is aangericht, van weinig beteekenis.
In nauw verband met den vochtigheidstoestand van het duin staat ook
de wilde vegetatie. Het is duidelijk merkbaar, dat ook deze zich wijzigt.
Wel blijven de meeste plantensoorten nog altijd vertegenwoordigd, doch vele
nemen meer en meer den dwergvorm aan, of wel zij komen, wat haar aantal
aangaat, in een andere verhouding ten opzichte van andere plantensoorten.
Opmerkenswaard is vooral het op den voorgrond treden van mossen en
muurpeper. Het behoeft geen betoog, dat bij dergelijke planten van een
humusvorming, die zoo gunstig kan zijn voor de beplantingen, welke hier
later worden aangelegd, weinig sprake meer is. Dit geldt zoowel voor de
hoogere duinen als voor de duinpannen.

Afstrooming van duinwater
Het spreekt vanzelf, dat door wateronttrekking in de duinen ter plaatse,
waar voorheen overvloed van water was, de natuurlijke afstrooming van
duinwater naar de lager gelegen landen langs de duinen ophoudt of althans
minder wordt. De strooming, die zoowel boven- als ondergronds kan plaats
vinden, zou bij sterke wateronttrekking in het duin zelfs in tegengestelde
richting kunnen gaan, indien de grond- en terreingesteldheid zoodanig is, dat
de oppervlakte van den waterspiegel ter plaatse van de wateronttrekking
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voldoende lager kan worden dan buiten de duinen. Of een en ander zich
als een gevolg van de afpomping door de Haarlemsche Waterleiding reeds
voordoet, durven wij niet te beslissen. Zeker is het echter, dat het zich
kan voordoen bij een voortgezette en meer uitgebreide wateronttrekking. De
nadeelen, die daardoor kunnen ontstaan, zullen dan ook besproken worden
in het volgende hoofdstuk.

De gevolgen van de wateronttrekking aan de duinen
op Elswout bij uitbreiding der waterleiding.
Hebben wij in het vorige hoofdstuk uiteengezet, welke de gevolgen voor
de cultuur op Elswout reeds zijn bij de tegenwoordige wateronttrekking, in
dit hoofdstuk zal worden nagegaan, welke de gevolgen moeten zijn van een
eventueele uitbreiding der waterleiding.
Het behoeft geen betoog, dat de invloed der wateronttrekking bij een
uitbreiding volgens het thans bij de waterleiding der Gemeente Haarlem gebruikelijke stelsel zich wederom het sterkst zal doen gevoelen in de omgeving
van de prise d'eau.

De gevolgen voor de cultuur
in de duinpannen.
Naarmate er meer duinpannen zullen worden gebruikt voor de watervoorziening, zal ook de cultuur in deze vlakken zich moeten wijzigen.
Zoo zal de aardappelteelt meer en meer worden teruggedrongen en
minder loonend worden, terwijl de aanwezige houtgewassen nog meer groeiverlies zullen vertoonen. Waar thans nog ongeveer 70 H.A. als aardappelvelden zijn verpacht, en nog circa 150 H.A. in de duinpannen met hout is
bezet, is het duidelijk, dat meerdere wateronttrekking aan deze terreinen een
aanzienlijk verlies zou beteekenen.
Een voorbeeld van teruggang geeft de onder den invloed der Amsterdamsche Waterleiding staande bezitting „het Naaldenveld". Voor omstreeks
20 jaren kon daar nog gemakkelijk een ongeveer 5 maal grootere oppervlakte aardappelland in de duinen verpacht worden dan thans.
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Van veel grooter beteekenis wordt het verlies nog door de omstandigheid, dat ook de thans nog woeste gedeelten der pannen voor de cultuur
minderwaardig worden. Zooals reeds vroeger werd medegedeeld, zijn vele
duinpannen, wat de grondgesteldheid betreft, bij uitstek geschikt voor meer
intensieve cultures en bij de groote vraag naar dergelijke terreinen zouden
de daarvoor in aanmerking komende zeker mettertijd als zoodanig worden
geëxploiteerd — ware het niet, dat door een te lagen grondwaterstand de
geschiktheid voor dergelijke cultures was verminderd of geheel verloren gegaan.
Ook voor grasland, eveneens een vorm van cultuur, die veel in de duinpannen wordt aangetroffen, leenen de gronden zich bij voortgezette wateronttrekking niet meer. Thans reeds komen daar de meeste vlakken niet meer
voor in aanmerking.
Doch niet alleen wordt de verbouw van allerlei land- en tuinbouwgewassen
hier minder goed mogelijk, ook veel water behoevende houtsoorten als wilgenteenen, die thans op vele plaatsen in de duinlaagten zoo uitstekend kunnen
gedijen, zouden hier geen plaats meer kunnen vinden, vooral niet de meest
gewilde en duurst betaalde soorten. Er zijn voorbeelden, dat in de duinen
eenjarige teenen voor ƒ 6 5 0 . — per H.A. werden verkocht. Dit zijn natuurlijk
de meest waardevolle soorten, die ook de hoogste eischen aan den bodem
stellen, vooral wat betreft den vochtigheidstoestand. Minder eischende soorten
geven licht nog een opbrengst tot omstreeks ƒ 250.— per H.A.
Gaat echter de grondwaterstand dalen, dan is de cultuur van de eerstgenoemde soorten spoedig onmogelijk en zou moeten overgegaan worden tot
den aanplant van soorten, welke minder opbrengst geven — tot ook deze
in groei zoover zijn teruggegaan, dat de cultuur niet meer loonend is.
In het algemeen stelt loofhout hoogere eischen aan den bodem, wat den
vochtigheidstoestand betreft, dan onze meest gebruikte naaldhoutsoorten.
Wanneer ook de duinpannen zullen zijn aangewezen op aanleg tot bosch,
zal dus bij voortgaande bodemverdroging — zooals vroeger reeds werd medegedeeld — ook hier op den duur het loofhout de plaats moeten inruimen
voor het naaldhout. Dit zal op zichzelf geen groot bezwaar vormen, doch het
zal dit wel worden in verband met het feit, dat de hoogere duinen reeds
uitsluitend op de teelt van naaldhout zijn aangewezen en dan dus een zeer
aanzienlijke oppervlakte eenvormig naaldhoutbosch zal ontstaan.
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Onder normale omstandigheden zou het naaldhout telkens afgewisseld
kunnen worden met loofhout, wat uit een boschbouwkundig oogpunt, vooral
bij grootere uitgestrektheid van het bosch, ia velerlei opzicht hoogst
wenschelijk is, terwijl dit dan zoo al niet buitengesloten, dan toch zeer
zeker beperkt zoude moeten worden.
Dat de pannen in de duinen van Elswout een zeer aanzienlijke waarde
kunnen vertegenwoordigen bij een goeden stand van het grondwater en bij
een doelmatige cultuur, valt duidelijk in het oog, als men weet, dat deze
in totaal een oppervlakte beslaan van meer dan 400 H.A., waarvan ruim
300 H.A. onder de Gemeente Bloemendaal.

De gevolgen voor de cultuur
der hooge duinen.
Hierboven werd er reeds op gewezen, dat er feiten zijn, die er op
schijnen te wijzen, dat de wateronttrekking aan de duinen ook niet zonder
invloed is op de uitdroging en de cultuur van de duinen zelf.
Ofschoon deze invloed wellicht niet groot zal zijn, moet er bij een
eventueele uitbreiding van de prise d'eau toch wel degelijk rekening mede
gehouden worden. Vooral waar in het onderhavige geval de duinen zoo
bijzonder geschikt zijn voor de boschcultuur, zou een uitdroging daarop een
ongunstigen invloed kunnen uitoefenen en zoude de aanleg van bosch, die
tot dusverre met zulk een goeden uitslag geschiedde, er door bemoeilijkt
kunnen worden.
Waar hier reeds omstreeks 150 H.A. dennenbosch in het duin is aangelegd en met dezen aanleg nog geregeld wordt voortgegaan, zou elke bemoeilijking in dezen aanzienlijke schade en last veroorzaken.
De bemoeilijking bij den aanleg van bosch zal echter niet het eenige
nadeel zijn, dat bij uitbreiding der prise d'eau volgens het tegenwoordige
stelsel zal worden ondervonden.
Doordat dan het duin zal doorsneden worden door een aantal strooken,
die waarschijnlijk niet beplant zullen mogen worden, zullen even zooveel
onderbrekingen in het later aan te leggen bosch ontstaan. En waar dergelijke
onderbrekingen in het algemeen reeds ongewenscht zijn, worden zij dit in
hooge mate voor het zoozeer aan den wind blootgestelde duinbosch.

Een
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uitbreiding van de tegenwoordige prise d'eau zal dan ook in dit opzicht
ongetwijfeld groote nadeelen met zich brengen.

De gevolgen voor de cultuur
in de omgeving der duinen.
De gronden langs de duinen kunnen in verband met hun ligging ten
opzichte van den grondwaterspiegel, verdeeld worden in drie groepen, n.1.:
a. de gronden, die zoo laag liggen, dat het polderwater op een voor
den plantengroei voldoende hoogte gehouden kan worden;
b. die, waar alleen door het plaatsen van stuwen deze waterstand kan
worden behouden, en
c. die, waar dit alleen door het opmalen van het water mogelijk zou zijn.
De gronden onder b en c trekken onder de tegenwoordige omstandigheden partij van het uit de duinen stroomende water (duinval).
Bij een voortgezette en meer uitgebreide wateronttrekking zal in de
eerste plaats de laatste groep van uitdroging te lijden hebben, en in de
tweede plaats de onder b genoemde gronden.
De eerstgenoemde gronden zullen rechtstreeks weinig nadeel ondervinden
van een verminderden toevoer uit het duin. Er zijn langs onze duinen
streken, waar de onder b en c genoemde gronden reeds nu de teekenen van
uitdroging vertoonen. Bij het voortschrijden van dit euvel zou een belangrijke strook zeer waardevollen grond een groote waardevermindering ondergaan, want deze gronden ontleenen juist hun waarde, hetzij aan de geschiktheid
voor intensieve land- en tuinbouwcultures of voor grasland als gevolg van
den gunstigen grondwaterstand, hetzij aan de fraaie, krachtig groeiende
loofhoutbosschen, welke daarop worden aangetroffen.
Bij een verdergaande wateronttrekking zoude voor de onder b genoemde
gronden door oppomping van het water wel in het gebrek aan water kunnen
worden voorzien, doch dit zoude het nadeel hebben, dat het zoete duinwater
door het brakke boezemwater werd vervangen. Daarbij komt nog, dat opmaling niet zelden vrij kostbaar is.

Land- en tuinbouwcultures.
Er behoeft hier niet op gewezen te worden, welk een hoogst belang-

rijke plaats de gronden langs de duinen ten opzichte van den land- en vooral
van den tuinbouw innemen. De meest intensieve cultures worden hier gedreven. In hooge mate hangt de geschiktheid van deze cultures echter af
van de hoogte, waarop het grondwater voorkomt. Daaraan ontleenen de
gronden dan ook voor het grootste deel hun waarde. Voor zoover deze
behooren tot groep a, kunnen de planten steeds beschikken over de benoodigde hoeveelheid vegetatievvater. Waar deze echter, behalve uit den
regenval, zich van water moeten voorzien uit het grondwater, zal, wanneer
dit wordt onttrokken of daalt tengevolge van verminderde toestrooming, de
groei der gewassen onzeker worden en zullen dientengevolge zulke gronden
niet geschikt blijven voor de intensieve cultures, aan welke geschiktheid zij
thans hun hooge waarde ontleenen. Het eerst en het meest zal dit het geval
zijn met de onder c genoemde gronden, welke al spoedig ongeschikt voor
tuinbouw zullen blijken ; verder zullen er ook de gronden van groep b in
betrokken kunnen worden.
Het gevaar is dus volstrekt niet denkbeeldig, dat door een toenemende
wateronttrekking aan de duinen de bloeiendste tuinbouwstreek van ons land
een gevoeligen slag zoude krijgen.

Wel zoude door afzanden plaatselijk

verbetering kunnen worden aangebracht, doch dit is niet altijd en overal
uitvoerbaar en gaat dikwijls met groote kosten gepaard. Ook het inmalen
van water moet dikwijls op allerlei moeilijkheden afstuiten, vooral waar
terreinen van verschillende eigenaren en van uiteenloopende hoogte aan
elkaar grenzen.

Grasland.
Een zeer algemeene cultuur langs de duinen is het grasland. Men zou
dit hier naar de samenstelling van den bodem, waarop het is aangelegd,
kunnen onderscheiden in vier groepen, n.1.:
a. grasland op zandgrond ;
b. grasland op zandgrond met veen en klei gemengd ;
c. grasland op veen en klei, met zand gemengd ;
d. grasland op veen- en kleigronden.
Dat bedoeld onder a is het minst bestand tegen droogte en bezit in
het algemeen de geringste waarde; tot de onder d genoemde behooren veel
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perceelen, die een zeer hooge grondwaarde bezitten. De onder b en c
genoemde zullen het langst den nadeeligen invloed van een uitdroging
kunnen weerstaan.
Wanneer nu door daling van het grondwater de bodem tot op een
zekere diepte indroogt, doet zich mede heel licht het verschijnsel voor,
dat ook het regenwater minder gemakkelijk in den bodem dringt, doch
afstroomt naar laagten en slooten. De gevolgen blijven dan niet uit. Allerlei
minderwaardige grassen en onkruiden nemen de plaats in van de goede
grassen en klavers, zoodat het vee hier minder voedsel vindt.

Dergelijke

gronden, waar reeds een geringe verlaging van den grondwaterspiegel zulke
gevolgen zoude hebben, worden veelvuldig aangetroffen tusschen Santpoort
en Overveen.
Het staat vast, dat deze weiden onder de beste graslanden kunnen
gerekend worden, zoolang de vochtigheidstoestand voldoende is. Reeds door
haar ligging langs harde wegen, aan tram en spoor en op betrekkelijk
geringen afstand van de groote steden (melkvoorziening) zijn ze gezocht en
meer nog zijn ze dit door het feit, dat het vee hier zooveel en zulke goede
melk geeft. Behalve de goede vegetatie zoude daarbij naar de meening der
veehouders ook het duinwater (duinval) zelf, n.1. als drinkwater voor het vee,
een voorname rol spelen. Vrij algemeen wordt aangenomen, dat dit een
direct gunstigen invloed uitoefent op het melkvee.
Daalde nu de grondwaterstand, dan zouden deze gunstige omstandigheden
zich noodzakelijk geheel of gedeeltelijk moeten wijzigen en zoude waardevermindering moeten volgen.

Bosschen.
De houtteelt is langs de duinen tegenwoordig van minder beteekenis
dan vroeger. Vooral het hakhout, inzonderheid esschen, nam toen een groote
plaats in. Alhoewel de opbrengsten steeds stijgen en de groei goed is, verdwijnen deze bosschen toch meer en meer om plaats te maken voor landen tuinbouwgewassen.
Uitdroging van den bodem zoude hier, evenals in de duinpannen, een
zeer grooten nadeeligen invloed uitoefenen op den groei en de ontwikkeling
dezer houtgewassen.
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Ditzelfde is het geval met de bosschen van opgaand hout, in hoofdzaak
loofhout.

Het is bekend, dat deze soorten voor het aanslaan en de verdere

ontwikkeling een behoorlijken vochtigheidstoestand van den bodem verlangen.
Wanneer nu door verlaging van den waterstand de vochtigheid verminderde
en tengevolge van de daardoor verminderde humusvorming ook de vochthoudendheid geleidelijk terugging, zoude langzaam maar zeker de algemeene
toestand der bosschen ongunstiger worden.
Op tal van plaatsen langs onze duinen, waar door de een of andere
oorzaak de grondwaterspiegel werd verlaagd, valt dit duidelijk op te merken.
Op dezelfde plaatsen, waar nu zware boomen worden aangetroffen,
zouden de jonge, welke nu geplant werden, zich zeker niet meer tot zulke
groote exemplaren ontwikkelen. En de voorbeelden zijn er, dat vroeger
onderplantingen gemakkelijk en goed zijn geslaagd op plaatsen, waar die nu
niet dan met veel moeite en zorg kunnen worden aangebracht.

De gevolgen voor de jacht.
Zooals bekend is, ontleenen de duinen in hun tegenwoordigen toestand
voor een aanzienlijk deel hun waarde aan hun geschiktheid voor de jacht.
Tot het voornaamste wild, dat hier wordt aangetroffen, behooren konijnen,
hazen, faisanten, patrijzen en eenden. De laatste komen alleen voor, waar
voldoende water aanwezig is. Aangezien dit in de duinen op Elswout echter
reeds lang is verdwenen, is de eendenjacht hier onbeduidend.

Van meer

beteekenis is de jacht op de andere bovengenoemde soorten. Van deze
hebben ook de faisanten eenige behoefte aan water, de andere in veel
mindere mate of niet. Deze kunnen zich nog wel in de duinen thuis gevoelen, al verdwijnt het oppervlakte-water geheel. Met de faisanten is dit
niet het geval. Aangezien echter de instandhouding van dit wild reeds sedert
lang bijna geheel langs kunstmatigen weg (broederij) geschiedt, kan dit nog
lang behouden blijven.

Waar geen water voorkomt, worden drinkbakken

geplaatst of worden, zoolang het grondwater nog niet te veel is gedaald,
putten gegraven.
Toch wordt het in goeden staat houden van het jachtgebied door het
verdwijnen van het water uit de duinen bemoeilijkt. Door het minder
weelderig worden der flora en door het teruggaan van enkele voor de instand-
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houding van de jacht waardevolle plantensoorten als de duindoorn, zal schade
aan den vvildstand worden toegebracht.

Immers daardoor zal de zoo ge-

wenschte dekking min of meer verloren gaan en ook de hoeveelheid natuurlijk
voedsel verminderen.

En wordt de waterleiding uitgebreid volgens het

tegenwoordig gebruikelijke stelsel, dan wordt bijna het geheele duin doorsneden met strooken, die niet bevorderlijk zullen zijn aan de noodige rust
in het duin, terwijl ook het toezicht er niet gemakkelijker door zal worden.
Dat de jacht, vooral echter het voorkomen van konijnen, van zeer veel
beteekenis is in de duinen van Elswout, moge hieruit blijken, dat over de
laatste 25 jaren per jaar gemiddeld bijna 17000 konijnen werden geschoten
of gedolven, terwijl het aantal geschoten hazen gemiddeld ruim 150 bedroeg.
De hazenjacht is echter reeds van veel minder beteekenis dan vroeger, daar
de laatste jaren dit gemiddelde slechts zeer zelden meer bereikt werd.

De gevolgen voor het onderhoud
der duinen.
Op bladz. 13 werd reeds aangetoond, dat door de uitdroging der duinen
de humusvorming minder wordt en een wijziging in de wilde vegetatie ontstaat. Bij voortgezette wateronttrekking zal dit steeds grootere afmetingen
aannemen ; dientengevolge zal het vasthouden van het duinzand door den
natuurlijken plantengroei steeds minder worden en het gevaar voor verstuiving
toenemen.
Noodzakelijk zullen daaruit hoogere kosten en moeilijkheden met betrekking tot het vastleggen van het duin voortvloeien, hetgeen voor een
oppervlakte als de duinen van Elswout (ruim 2000 H.A.) niet gering geacht
moet worden. Het gevaar is volstrekt niet denkbeeldig, dat er bij voortschrijdende uitdroging van het duin een tijd zal komen, waarin men slechts
met groote moeite en kosten de zandzeeën zal kunnen vasthouden, die
zelve niets opbrengende, een voortdurend gevaar zullen zijn voor de aangrenzende cultuurgronden, voor zoover deze dan ook niet mede in duinen
zijn veranderd.
Wat op duinzand zonder water groeit, kan men waarnemen o. a. in de
omgeving van het Noordzeekanaal te Velzen. Zelden geven woeste gronden
een treuriger aanblik dan zoodanige terreinen.
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De gevolgen voor de geschiktheid
als villa-terrein.
Al mogen ook door de hiervoor opgesomde invloeden belangrijke
nadeelen aan de duinen van Elswout en hun omgeving kunnen worden
toegebracht, de ernstigste gevolgen kan de uitbreiding der prise d'eau
volgens het tegenwoordige stelsel hebben voor de waarde, welke deze gronden
reeds bezitten of in de toekomst kunnen verkrijgen voor villa-terrein. Juist
door hun bijzonder geschikte ligging ten opzichte der groote steden Amsterdam
en Haarlem en van het daarheen voerende verkeer, komen deze duinen zelfs
boven andere daarvoor in aanmerking. Men behoeft slechts op de omgeving
te zien om er een indruk van te krijgen, welk een hooge vlucht dit bouwen
van villa's in de duinen reeds heeft genomen en in welke mate dit invloed
moet hebben uitgeoefend op den prijs van deze gronden. En waar nog
volstrekt niet te verwachten is, dat deze algemeene trek naar buiten zal
afnemen, daar wil het ons voorkomen, dat aan de waarde, die de duinen
uit dien hoofde nu reeds hebben en nog meer zullen verkrijgen, het grootste
gewicht moet worden toegekend. Wel is waar is er thans nog geen sprake
van om deze duinen als zoodanig in exploitatie te nemen en vermoedelijk
zal dit voorloopig ook nog niet het geval zijn, dit neemt echter niet weg,
dat met deze omstandigheid wel degelijk rekening dient gehouden, te meer
waar de uitbreiding der Haarlemsche Waterleiding met het oog op een
dergelijke exploitatie van verstrekkende gevolgen zal zijn.
Immers, wanneer een groot deel van het duin zal worden aangesproken
voor de watervoorziening van Haarlem, zal bij het tegenwoordig gevolgde
stelsel van wateronttrekking, de bebouwing van dit gebied met woningen
geheel buitengesloten

moeten zijn met het oog op een mogelijke verontreini-

ging van het water. Men zou dus of dit geheele terrein moeten onteigenen, of
er een bouwverbod op moeten vestigen. Een groot gebied, uitermate geschikt
voor bouwterrein en als zoodanig van hooge waarde, zou dus teruggebracht
worden tot de waarde van gewoon duin en nog wel duin van een achteruitgaande kwaliteit.
Zelfs al zouden deze gronden bebouwd mogen worden, dan nog zou
er een aanzienlijke waardevermindering optreden. Er zouden dan toch zeker
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bepaalde strooken van de bebouwing worden uitgesloten en dit zoude niet
alleen ten hoogste afbreuk doen aan het aanzien van het terrein, maar ook
een goede indeeling kunnen bemoeilijken.
Ten slotte zal ook door den algemeenen teruggang van de hoedanigheid
van den bodem de waarde als villa-terrein dalen, daar in het algemeen liever
gebouwd zal worden op een goeden grond, waar een betere groei van de
te planten gewassen is te verwachten, dan op een armen grond.

De gevolgen voor het karakter van
het duin in het algemeen en
voor zijn botanisch karakter
in het bijzonder.
Ieder, die de duinen van Elswout van nabij kent, zal kunnen getuigen,
dat zij behooren tot de schoonste in ons land. Niet alleen is dit toe te
schrijven aan de aanzienlijke breedte en oppervlakte, maar ook aan den
algemeenen vorm van het landschap. En vooral wordt het aantrekkelijk
karakter nog verhoogd door de aanwezige wilde flora. Nu zal onder den
invloed van de voortgezette uitdroging de vegetatie wijzigingen ondergaan,
waardoor tal van planten, die nu het gebied tot zulk een schoon geheel
maken, zoo al niet verdwijnen, dan toch in de minderheid zullen komen. In
elk geval zal het duinkarakter daar een verandering ondergaan, die het landschap heel wat minder aantrekkelijk doet worden.
En dit zou in hooge mate te betreuren zijn.
Waar toch allerwegen pogingen worden aangewend om terreinen te
behouden, die op natuur-historisch gebied om de een of andere reden de
aandacht verdienen, en de onderhavige gronden ongetwijfeld tot zulk een
gebied behooren, daar zou het ook uit dit oogpunt jammer zijn, indien zij
als zoodanig verloren moesten gaan.
Wel is waar kan het groote publiek thans weinig partij trekken van
het schoone landschap, dat deze duinen bieden, doch dit doet aan de zaak
niets af.

Het zou juist met het oog hierop zelfs ongewenscht zijn, dat de

duinen geheel voor het publiek openstonden.
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Slotopmerkingen.
Bij de voorgaande beschouwingen werd steeds uitgegaan van de veronderstelling, dat ook bij uitbreiding der prise d'eau het water, evenals tot
dusverre geschiedt, betrekkelijk oppervlakkig aan de duinen zal worden onttrokken. In hoeverre er een nadeeligen invloed op den toestand van den
bovengrond zal worden uitgeoefend bij onttrekking van water uit de diepte,
onder een weinig doorlatende laag, is moeilijk na te gaan en alleen vast te
stellen bij een volkomen bekendheid met den ondergrond van het terrein zelf
en van de omgeving. Deze invloed zal van tal van omstandigheden, o.a. van
de dikte, de samenstelling en de uitgebreidheid dezer laag, van de diepte,
waarop zij voorkomt, en van de richting der grondwaterstrooming afhangen.
In elk geval echter wordt bij een dergelijke methode het water niet uitsluitend aan de onmiddellijke omgeving onttrokken, zoodat, wanneer er al
schade zou optreden, deze waarschijnlijk over een veel grooter oppervlakte
verdeeld en daardoor veel minder hevig zoude zijn.
Het tot dusverre door de Haarlemsche Waterleiding gevolgde systeem
achten wij dan ook met het oog op de cultuur veel verderfelijker voor de
duinen. Bij sterke doorvoering hiervan zou het zelfs mogelijk kunnen zijn,
dat alle ontginning der duinen in hooge mate werd bemoeilijkt of zelfs
onmogelijk gemaakt. En dit zoude zeker een ramp zijn te achten, ook om
algemeen economische redenen. Immers overal wordt tegenwoordig ingezien,
dat het van het grootste belang is, te geraken tot ontginning van de woeste
gronden en alleen de duinen bleven in dit opzicht lang achter, niettegenstaande ook hier reeds voor langen tijd met allerlei proeven op cultuurgebied
werd begonnen. Hoewel de moeilijkheden aan de ontginning der duinen
verbonden niet gering zijn, is thans toch wel aangetoond, dat bebossching
of het op andere wijze in cultuur brengen overal met succes mogelijk is.
Meer en meer wordt er dan ook reeds toe overgegaan en het is te verwachten, dat dit streven nog krachtig zal toenemen.
Bij bebossching en ook bij ontginning van duin in het algemeen, al
is een en ander kostbaar, zijn de baten bij oordeelkundigen aanleg en doelmatige exploitatie niet gering, terwijl daarnaast de economische invloed zeer

25
groot is. Niet alleen wordt de omgeving daardoor meer gezocht en worden
bij bebossching producten verkregen, welke anders noodzakelijk van elders
moeten worden aangevoerd, maar ook de luwte, die het duinbosch geeft,
kan voor andere cultures van verstrekkenden invloed zijn.
Vooral echter moet ook gewezen worden op de groote beteekenis van
de belangrijke hoeveelheid werk, die door een krachtig leven op cultuurgebied in de duinstreek wordt gebracht en wel voornamelijk juist in een
jaargetijde, dat de werkloosheid op velerlei gebied op andere plaatsen zulke
onrustbarende afmetingen aanneemt.
Er toe mede te werken om ook dit economisch kwaad te beteugelen, is
zeker van het grootste belang.

Uit het voorgaande moge gebleken zijn, welke groote directe nadeelen
er voor de eigenaresse der duinen op Elswout zullen voortvloeien uit een
voortgaande uitdroging van het duingebied en welke indirecte verliezen door
de omgeving kunnen worden geleden. Wij achten het dan ook van overwegend belang, dat worde omgezien naar een ander stelsel van wateronttrekking, waarbij de eventueele schade hierdoor ontstaan, tot een minimum
blijft beperkt.

U T R E C H T , September 1909.

Gezien de Directeur

der

Nederlandse he Heidemaatschappij,
NENGERMAN.

De I e Adjunct-Directeur
Nederlandsche

der

Heidemaatschappij,

VAN LONKHUYZEN.
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