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Ter Inleiding
„Eeuwen lang was het een zaak van den vooruitgang
„het recht van den akker eenzijdig te verdedigen; thans is het
„daarentegen 66k een zaak van den vooruitgang het recht
„van „de wildernis" te verdedigen, naist het recht van den
„akker. En al zou ook de landbouwer zich tegen dit feit ver„zetten en er tegen in opstand komen, zoo moet niettemin de
„alzijdig de maatschappelijke belangen van zijn yolk on„derzoekende staathuishoudkundige daarin volharden en
„bliiven strijden 66k voor het recht van de wildernis.”
Dit is niet, zooals men allicht denken zou, vandaag of gisteren
geschreven door een linkervleugelman van de natuurbeschermingsbeweging, maar in 1854 door een heel kalm en grondig
geleerde, n.l. W. H. Riehl, in zijn „Naturgeschichte des Volkes
als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik.”
Elders zegt hij, dat de wildernis voor een gezond en gelukkig
yolk de noodzakelijke, de onontbeerlijke, aanvulling vormt voor
bouwland en bedrijf.
Wij zijn het hier geheel mee eens en gelukkig zijn duizenden
van dezelfde meening. En, hoewel dikwijls onbewust, dat gevoel
bestaat bij iedereen.
Wat is nu eigenlijk in ons kleine Nederland te beschouwen
als wildernis ? Wel, in de eerste plaats : de ongerepte natuur. Er
zijn wel menschen, die meenen, dat in Nederland geen echte
ongerepte natuur meer is te vinden, maar die vergeten de zee
en de stranden, de slikken en schorren langs de Zuidhollandsche
en Zeeuwsche stroomen, de banken en platen, de jonge duinen en
het levende veen.
Bovendien wordt thans een groot deel van het oudere duinlandschap ongemoeid gelaten en het is wel van dien aard, dat
eeuwenlange kortzichtige bemoeienis van den mensch hier overgroeid en uitgewischt wordt, zoodat dit herstelde duin mettertijd
met ongerepte natuur gelijk gesteld mag worden. Zoo zijn de
Staatsnatuurmonumenten op de Noordzee-eilanden. Daar kunnen
Flora en Fauna zich verder ongestoord ontwikkelen en het
Nederlandsche Volk, de Nederlandsche Jeugd in het bijzonder,
kan zijn hart schenken aan deze heerlijke oorden, zonder
er zich over te bekommeren, dat zij ooit verloren zullen
gaan. En de waardeering, die zij ondervinden, moge er toe leiden,
dat zoo mogelijk alles, wat er nog aan duinlandschap van Neder5

land bestaat, een bestemming vinde als groot Nationaal Park
voor het verre nageslacht.
En nu de Heiden. „O" zeggen sommigen, „de heide, dat is
een gemankeerd cultuurlandschap, heelemaal niet ongerept.
Aan zichzelf overgelaten, wordt iedere heide bosch."
Zoo heel eenvoudig ligt de zaak niet. Zeker, we zien menige
heide bezet worden met vliegdennen, maar even goed zien we
de bosschen „verheien". En menige hei heeft een karakter van
groote bestendigheid, door allerlei wisseling van vegetatie heen.
Daarbij komt dan nog de hoogveenvorming, een speciaal verschijnsel van ongerepte natuur. Wij wanhopen nog lang niet
aan het behoud van de heide, het eigen bestaan van de heide,
vooral van dat lustoord van grooten rijkdom : de vochtige hei
met de Klokjesgentianen, het Cipeigras, de Arnica, de Gevlekte
Orchis en de Langbladige Zonnedauw.
Van het Hoogveen is ook nog het een en ander over gebleven,
genoeg om te strijden voor het behoud van hoogveenlandschappen, die niet alleen als een soort van museumstuk bewaard
zouden moeten blijven, maar groot en levend genoeg om hun
belangrijke taak van „wildernis" te vervullen, d.w.z. als recreatieoord en uiterst belangrijk voorwerp van studie.
In het overstroomingsgebied van onze beken en riviertjes
liggen nog kostelijke wildernissen met onwaardeerbare oude
woudpartij en.
En nu, het minst ongerepte van onze landschappen : het
Polderland. Daarin liggen toch weer ook wildernissen, plassen
en moerassen, klein en groot, die gerekend mogen worden tot
de fraaiste en rijkste ter wereld. Dat is maar goed ook, want
in dit polderland huizen twee derden van onze bevolking.
Hier spreekt de Watersport een woordje mee.
Honderd jaar geleden was die waterwildernis nog veel uitgestrekter en het bestrijden van den „waterwolf" was een zaak
van nationale eer. En vierhonderd jaar geleden was het zoo,
dat buitenlanders, die de kaart van het lage Holland aanschouwden, er aan gingen twijfelen, of hier wel menschen konden wonen.
Tegenwoordig is de toestand zoo, dat er groote inspanning
gevraagd mag worden voor het behoud van plassenland. Met de
natuurmonumenten het Naardermeer, het Prince-hof en de
Oude Venen zijn we nog lang niet klaar. Hier ligt een zeer ernstige
en zware taak, niet alleen voor de natuurvrienden, maar ook
voor de stedebouwers en planologen en ten slotte niet minder
voor de overheid.
Het gaat hier niet alleen om ruimte en licht en lucht en water6

sport, maar ook om het behoud en de ontwikkeling van de rijke
planten- en dierenwereld van meren, plassen en vennen. Om een
enkel voorbeeld te noemen, de omgeving van Amsterdam mag
nets meer verliezen van haar heerlijk natuurschoon. Zaanland
en Waterland, de Vecht, de Ankeveensche Plassen, het Gein,
Botshol, de Nieuwkoopsche Plassen, de Westeinder Plassen,
de Kager Meren enz., dat allemaal moet bezien worden als een
„onontbeerlijke aanvulling" voor het bestaan van het millioen
menschen, die in deze streek wonen. Ook voor Rotterdam,
den Haag en Utrecht zouden wij een dergelijke opsomming
kunnen geven en tegelijk ervaren, dat de belangen van de vier
groote steden elkander raken.
Kleinere plaatsen hebben natuurlijk even goed belang bij deze
zaak. Hier bestaat in het geheel geen tegenstelling tusschen
groote stad en platteland.
In het polderland zien we een innig verband, zelfs een onderlinge afhankelijkheid, tusschen wildernis en cultuurgebied. En
eigenlijk door het heele land heen leeren we cultuur en natuur
kennen als een harmonisch geheel, met als verbindingsschakel
de bosschen, de buitenplaatsen, de wegbeplanting. Vandaar ook,
dat al deze typen belangstelling wekken bij de vrienden en
kenners van het Nederlandsche Landschap, die eindelijk ook,
als het goed gaat, open oog hebben voor de groote bekoorlijkheid
en den indrukwekkenden aanblik van het cultuurlandschap zelve:
onze akkers en weiden, die ook vreugde kunnen geven aan ieder.
Landbouw, tuinbouw, boschbouw, veeteelt en visscherij kunnen alleen tot bloei en ontwikkeling geraken onder hoede van de
Wetenschap, in het bijzonder van de Biologie en de Bodemkunde.
Aan die wetenschap is het te danken, dat akkers en weiden thans
het veelvoudige opbrengen van honderd jaar geleden, dat de
houtteelt zich gaat verheffen tot werkelijk grootschen boschbouw, dat de zeeen en stroomen, meren en plassen rijkdommen
kunnen verschaffen.
Hoe komt een schoolkind er toe bioloog of bodemkundige te
worden ? Vraag het aan de professoren en assistenten van onze
Universiteiten, aan de directeuren en medewerkers van onze
proefstations, hier te lande en in de tropen, aan onze landbouwconsulenten en visscherij-inspecteurs. Zij hebben in hun jeugd
gezworven door bosch en hei, duin en strand, heide en plassen,
en daar den grondslag gelegd voor de ontwikkeling van hun
speurzin, voor hun diepe belangstelling in de levende natuur,
de bron van kennis en kunst en het wijsgeerig bestaansbesef.
Zij zijn gegroeid in de Wildernis en zij keeren telkens daarheen
7

terug, om in den zuiversten vorm de ontplooiing van het natuurleven te zien in de ongestoorde ontwikkeling van eigen plant
en dier en levensgemeenschap in eigen klimaat en bodem,
zoowel hier te lande als in de tropen.
En, economisch bezien, hebben deze biologen en bodemkundigen onze gemeenschap verrijkt met millioenen schats.
De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten is nu
reeds vijfendertig jaren bezig met het reserveeren en veilig stellen
van landschappen, waar de Nederlandsche flora en fauna zich
ongestoord kunnen ontwikkelen en waar de geologische opbouw
van ons land zich het duidelijkst openbaart. Het was onvermijdelijk, dat zij daarbij zich ook ging wijden aan minder „oorspronkelijke" landschappen, die voor recreatie en natuurgenot
van bijzondere beteekenis zijn en ook, dat zij zelve zich bezig
moest houden met landbouw, boschbouw, visscherij e.d. Ook
werden verschillende van haar bezittingen vanzelf tot centra
voor „vreemdelingen-verkeer". Buiten de hierboven vermelde
millioenen zien we hier ook nog een belangrijke economische
beteekenis. De Natuurbescherming is niet iets aparts, maar,
zooals onze Dr. Riehl reeds zeide, een onontbeerlijk bestanddeel
van het maatschappelijk leven.
In die vijfendertig jaren heeft de Vereeniging een aanzienlijk
bezit verworven. Ge vindt de bijzonderheden elders in dezen
bundel. Wat in andere landen van staatswege geschiedde, is
hier door particulier initiatief en door persoonlijke offers van
tijd en geld, inspanning en toewijding tot stand gekomen.
Gelukkig heeft het Staatsboschbeheer later ook krachtdadig
ingegrepen en zijn naast de groote Vereeniging tal van andere
lichamen zich aan de natuurbescherming in den ruimsten zin
des woords gaan wijden. Ook over hun werk vindt ge in dezen
bundel een overzicht.
Merkwaardig is het, dat de Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten steeds voor grooter moeilijkheden kwam
te staan. Tot 1914 waren de zorgen niet grooter dan normaal
en in dat eerste tiental jaren van ons bestaan konden wij dan
ook vrij gemakkelijk groote dingen tot stand brengen.
Doch toen kwam de wereldoorlog en na dien tijd steeds crisis
op crisis en thans de allerergste van alle. Doch het pleit voor de
kracht van onze beweging, dat wij steeds vorderingen gemaakt
hebben en zoo wanhopen wij er ook niet aan, om toch eenmaal
den Nederlandschen bodem een bestemming te zien erlangen,
zooals die past bij een ontwikkeld en gelukkig yolk.
8

Onze Jaarverslagen, in dezen bundel vereenigd, getuigen van
de werkzaamheid der Vereeniging in zware tijden. In 1935 begon
de uitbreiding van ons bezit op Texel met Thysse's Fienweid,
gevolgd in 1938 met Burdet's Hop en later nog eenige aankoopen
en schenkingen, waardoor in de buurtschap Dijkmanshuizen
op Texel een uitgebreid broedgebied voor vogels werd verkregen,
dat bestand moge blijken tegen de cultuurtechnische maat regelen in de omgeving. In diezelfde jaren werd zij eigenaresse,
dank zij de erfstelling van Mevrouw L. D. C. Blaauw—Six,
van het beroemde landgoed Gooilust met het Corversbosch te
's-Graveland en Hilversum.
In 1937 verkregen wij, eveneens door erflating, in het bijzonder
merkwaardige en toch zoo weinig bekende Westerwolde het
Liefstinghsbroek, vooral een groot belang voor de Botanische
Wetenschap. Dan volgt in 1937 de aankoop van den Imbosch,
in 1938 van het Fochteloar Veen en in 1939 die van de Groote
Otterskooi bij het Giethoornsche Meer en die van HoogWolfheze.
In de Jaarverslagen vindt ge nadere bijzonderheden.
Geen slechte staat van dienst, gedurende crisistijd. Voeg
daarbij nog de rustelooze bemoeiingen met allerlei overheidslichamen, waar het de belangen van het Nederlandsch landschap
gold, vooral bij vraagstukken aangaande werkverschaffing,
ontginning en ruilkaveling. Uit de Jaarverslagen blijkt, dat deze
bemoeiingen al meer en meer geraken in milder sfeer, in beter
begrip en erkenning van wederzijdsche beteekenis en wederzijdsche waarden.
In dit beter begrip, en vooral in de uitingen van geestdrift en
offervaardigheid, die bleken bij het verwerven van bovengenoemde bezittingen, vinden we het vertrouwen, dat de toekomst, hoe zorgelijk die ook lijkt, ons steeds nader zal brengen
tot ons Joel: een prachtig en merkwaardig land, begrepen en
gewaardeerd door een verstandig en kunstzinnig yolk.
Wie ons wil helpen in dit zware en moeilijke werk, kan alvast
beginnen met ons trouw te blijken. Niet direct, als 't noodig lijkt,
het lidmaatschap opzeggen , als het moet, liever contributie
verminderen. En vooral nieuwe leden werven, want het is toch
wel bedenkelijk, dat thans slechts 13000 leden den last dragen
van een bedrijf, dat honderdduizenden landgenooten vreugd en
ontspanning brengt. Rust daarom niet, eer ge de hierbijgevoegde
kaart hebt gebruikt. Een grooter aantal staat te Uwer beschikking.
Amsterdam 1 Januari 1941
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Overzicht van de Bezittingen der
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 1)
(Toestand op 1 Januari 1941)
72o H.A.
Het Naardermeer
219 H.A.
Gooilust en Corversbosch
to 's-Graveland•
72 H.A.
Hilverbeek en Spieghelrust
4 H.A.
Dennenoord bij Naarden
21 H.A.
Oosteinderpoel bij Aalsmeer ........
35 H.A.
I Jdoom, bij Durgerdam
14 H.A.
Zuider-Twiske bij Landsmeer ...
± I H.A.
Baanakkers bij Jisp
71 H.A.
Het Heiloodr Bosch
± I H.A.
I0. De Zandkuil op Texel
168 H.A.
II. Terreinen in het lage land van Texel
± 23 H.A.
12. Het eiland Griend
± % H.A.
13. Geologisch park bij Maarn
6 H.A.
14. Het Soesterveen
739 H.A.
15. Voorne's Duin.
20 H.A.
16. Het Meertje de Waal bij Rockanje
I Are .
17. Voortrappen bij 's-Gravenpolder
1351 H.A.
18. Loon.sche en Drunensche Duinen
390 H.A.
19. Bosschen en Vennen bij Oisterwijk
II H.A.
20. De Hogt bij Waalre
16 H.A.
21. Mirandolle's Heike bij Eersel ...
154 H.A.
22. De Cartierheide bij Hoogeloon
33 Are .
23. Het Carumterreintje bij Weert ..
77 H.A.
24. De Mookerheide
4 H.A.
25. Het Hengstdal bij Ubbergen
. 3890 H.A.
26. Het Nationaal Park „Veluwezoom" .
III H.A.
27. De Wolfhezer Bosschen bij Oosterbeek
734 H.A.
28. Het Leuvenumsche Bosch bij Ermelo .
306 H.A.
29. Het Hulshorster Zand
io H.A
30. De Tondensche Heide bij Hall (G.)
2I H.A.
31. Het Loohuis bij Aalten
II H.A.
32. Het Buskersbosch bij Winterswijk
113 H.A.
33. Het Korenburgerveen bij Winterswijk
309 H.A.
34. Het Buurserzand bij Haaksbergen
133 H.A.
35. Aalscholversbroedplaats bij Wanneperveen. .
43 H.A.
36. De Groote Otterskooi bij Giethoorn, ...
20 H.A.
37. Het Brandeveen, bij Uffelte . . . . ....
12 H.A.
38. Het Uftingerveen of „Kolonie" bij Uffelte .
39. De Dwingeloosche Heide . . . . ....... . 763 H.A.
4o. Het Balinger en Mantinger Zand onderWesterbork. 67 H.A.
28 H.A.
41. De Braak to Paterswolde
105 H.A.
42. Het Noordlaarder Bosch
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1) Voor nadere bijzon.derheden over de te..reinen en de toegangsregeling zie biz. 68.

I0

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

De Harensche Wildernis bij Haren. (Gr . ) ..
8 H.A.
Metbroek
1 H.A.
onder
Het Liefstinghsbroek ...... . . Vlagtwedde 19 H.A.
Groeiplaats van Zweedsche Kornoelje
± I H.A.
. 205 HA.
Het Fochtelooêr Veen bij Appelsga . ..
Het Oude Mirdummer Klif (Gaasterland) .
. 22 H.A.
De Rengersmiede bij Wartena
3 H.A.
-

–
• KLEINER DAN 10 )-LA.
0 VAN 10 TOT MO KA
0 VAN 100 TOT 300)1.A.
• VAN 500 TOT 1000 H.A.

• GROOTER DAN 1000 H.A.
OCTOBER 1940

LIGG1NG VAN %,1ELININJEVEREENIGING

II

Obligatieleeningen,
uitgegeven door de Vereeniging voor den aankoop van terreinen.
f i6o.000.—
NAARDERMEER (3 %)
„ 250.000.LEUVENUMSCHE BOSCH (3 %)
„ 400. 000 . —
HAGENAU (3 %)
OISTERWI J K „DE HONDSBERG " (renteloos) • • „ 125.000.—
„ 350.000.—
RHEDEROORD (3 %)
„ 85.00o.DE BRAAK (renteloos)
„ 300.000.BEEKHUIZEN (3 %)
„ 240.000.—
DE IMBOSCH (2 1 2 %)
Van deze leeningen werden in de jaren 1936-1940 uitgeloot :1)
3 % LEENING 1906 NAARDERMEER :
in 1936 (losbaar '937) : Serie A. Nos. 34, 47 en 54 (f i000.—)
in 1937 (losbaar 1938) : Serie A. Nos. 5, 24, 43 en 97 (f i000.—)
Serie B. Nos. 24 en 29 (f 500.—)
in 1938 (losbaar 1939) : Serie A. Nos. 9, 104 en 106 (f i000.—)
Serie B. Nos. 2, 4 3, 61 en 62 (f 5o0.—)
in 1939 (losbaar 1940) : Serie A. Nos. 12, 5o en 7o (f i000.—)
in 1940 (losbaar 1941) : Serie A. Nos. 39, 48 en 49 (f i000.—)
3 % LEENING LEUVENUMSCHE BOSCH:
in 1936 (losbaar 1937) : No. 16 (f i000.—)
in 1937 (losbaar 1938): No. 22I (f i000.—)
in 1 938 (losbaar 1939) : Nos. 3, 64, 207 en 242 (f i000.—)
in 1939 (losbaar '940) : Nos. 116, 1 49, 1 70, 1 96 en 237 (f i000.—
in 1940 (losbaar 1941) : Nos. 62, 82 en 182 (f i000.—)
3 % LEENING HAGENAU :
in 1936 (losbaar 1937) : No. 297 (f i000.—)
in 1937 (losbaar 1938) : No. 153 (f i000.—)
in 1938 (losbaar 1939) : Nos. 207, 294, 342 en 374 (f i000.—)
in 1939 (losbaar 1940) : Nos. 103, I 16, 200, 265, 285 en 300 (f i000.—
in 1940 (losbaar 1941) : Nos. 209, 262, 284 en 375 (f i000.—)
RENTELOOZE LEENING OISTERWIJ K (DE HONDSBERG) :

in 1936 (losbaar 1937) : Nos. 18 (f i000.—), io6 A, io6 B, io6 C en
io6 D (f 250.—)
in 1937 (losbaar 1938) : Nos. 68 (f i000.—), 93 A en 93 B (f 500.—)
in 1938 (losbaar 1939) : Nos. 28 en 62 (f i000.—)
in 1939 (losbaar 1940) : Nos. 3 en 24 (f i000.—)
in 1940 (losbaar 1941) : Nos. 58 (f i000.—), 91 A en 91 B (f 500.—
3 % LEENING RHEDEROORD:

in 1936 (losbaar 1937) . No. 287 (f 1000.-)
in 1 937 (losbaar 1938) : No. i6 (f 1000.-)
in 1 938 (losbaar 1939) : Nos. 113, 121, 206 en 310 (f i000.—)
in 1939 (losbaar 1940) : Nos. 47, 90, 171, 186, 33o en 345 (f 1 000.—)
in 1940 (losbaar 1941) : Nos. 142, 225, 245 en 285 (f '000.-1

1) Alle uitlotingen vonden plaats ten overstaan van Notaris
JAN B. VAN DE BERG to Amsterdam.
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RENTELOOZE LEENING DE BRAAK :

in 1936 (losbaar 1937): Nos. 59 (f b000.—), 8o A en 8o B (f 500.—)
in 1937 (losbaar 1938) : Nos. 43 (f b000.—), 82 A en 82 B (f 500.—)
in 1938 (losbaar 1939): Nos. 58 (f 1 000.-), 70 A en 7o B (f 500.—)
in 1939 (losbaar 1940) : Nos. 31 (f i000.—), 81 A en 81 B (f 500.—)
84 A, 84 B, 84 C en 84 D (f 250.—)
in 1940 (losbaar 1941) : Nos. 21 en 28 (f i000.—), 67 A en 67 B
(f 500.—)
3 % LEENING BEEKHUIZEN :
in 1 93 6 (losbaar 1937) : No. 12 (f I000.--)
in 1937 (losbaar 1938) : No. I I I (f I 000.-)
in 1938 (losbaar 1939) : Nos. 81, 134, 135 en 220 (f 1 000.-)
in 1939 (losbaar 194o) : Nos. 122, 124, 164, 186, 261 en
(f i000.—)
in 1940 (losbaar 1941) : Nos. MO, 204, 232 en 236 (f 1000.-)

278

2 Y2 % LEENING DE IMBOSCH :

in 1940 (losbaar 1941) : Nos. 136, 188 en 207 (f 1000.—)
De uitgelote obligaties zijn inwisselbaar bij de R o tt er dams c he
Bank v ereeni g i n g to Amsterdam en wel die der leeningen
Naardermeer, Leuvenumsche Bosch, Oisterwijk en de Braak op
2 Januari, die der leeningen Hagenau en de Imbosch op 1 Februari
en die der leeningen Rhederoord en Beekhuizen op 1 Juni van het
jaar, volgend op de uitloting.
Van vroegere uitlotingen werden nog niet ter inwisseling aangeboden :
RENTELOOZE LEENING OISTERWIJK (DE HONDSBERG) :

Nr. 37 (f i000.—) 104 C, 107 B, 109 A en 125 D (f 250.—).
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Testamentaire beschikking
Hun, die de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland tot erfgename willen benoemen, verzoeken wij met
den notaris de juiste formuleering vast te stellen.
Zij, die aan de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland een legaat wenschen te vermaken, kunnen aan
den notaris daartoe de onderstaande formule aanbevelen :
„Ik verklaar te legateeren aan de Vereeniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in. Nederland, gevestigd te
Amsterdam, de som van ...... gulden", desverkiezende
onder de bijvoeging :
„vrij van alle rechten en kosten, ook van het recht van
successie."

Contributie-beta' ing
Betaling per postquitantie :
Indien het tegendeel niet opgegeven s, wordt in den regel
in het begin van heit jaar, na 15 Janu ri, over de toegezegde
contributie per post4uitantie beschikt.
Girobetaling :
Om de noodzake tijke kosten van inning te ontgaan, kan
de contributie per pbst- of gemeentegiro worden overgemaakt,
bij voorkeur v6Or 15 Januari. Desgewenscht, of indien op
15 Januari de overschrijving nog niet is binnengekomen, wordt
een herinnering aan de betaling per giro toegezonden.
In dit verband hebben wij ons veroorloofd een machtigingsformulier voor periodieke giro-overschrijving bij dit Jaarboek
te voegen. Hun, die destijds opdracht gaven tot automatische
giro-overschrijving, mogen wij thans invulling wel in overweging
geven, aangezien de periodieke overschrijving voor ons kantoor
belangrijke tijdsbeparing geeft,
Postrekening der V ereeniging 32391.
Girorekening Gemeente Amsterdam: V 764.
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Adresverandering en afwezigheid:
Een groote moeilijkheid leveren telken jare de onbetaald
terugontvangen quitanties, als gevolg van verhuizing of afwezigheid. De onkosten worden dientengevolge vergroot en de
administratie bemoeilijkt.
Dringend verzoeken wij onzen donateurs en leden:
I. aan hun huisgenooten te vragen, de quitantie bij aanbieding te voldoen;
2. adresveranderingen aan het kantoor der Vereeniging,
Heerengracht 540 te Amsterdam, op te geven.

Beeindiging lidmaatschap:
Aangezien het Vereenigingsjaar loopt van i Januari tot en
met 31 December, kan slechts nota worden genomen van
opzeggingen van het lidmaatschap, die het kantoor der Vereeniging vet& den isten Januari van elk jaar bereiken.
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Algemeene Ledenvergadering
van 21 Maart 1936
Openingswoord van den Voorzitter, Mr. P. G. van Tienhoven.
Het is met voldoening en vreugde, dat ik mag constateeren,
dat gij op onze jaarlijksche bijeenkomst in zoo grooten getale
zijt opgekomen, dat deze zaal bijkans met belangstellenden in ons
werk is gevuld. Wij zijn verplicht geweest, door de ervaringen
van de laatste jaren, naar een ruimere gelegenheid uit te zien,
omdat het Koloniaal Instituut, dat langzamerhand als een
centraal punt een vaste plaats had veroverd in de geschiedenis
van onze Vereeniging als een band tusschen het Bestuur en
de leden, te klein was gebleken om de van heinde en verre
opgekomen vrienden van ons werk te herbergen.
Onwennig nog is deze groote zaal van Krasnapolsky, nu wij
hier voor de eerste maal verzameld zijn, omdat wij aan de
sfeer van het Koloniaal Instituut gewend waren geraakt. Als
wij met trots deze zaal overzien, dan is een gevoel van
erkentelijkheid niet te onderdrukken voor de sterke groeikracht
onzer Vereeniging, welke ik misschien beter aantrekkingskracht
kan noemen tusschen allen, die zich geroepen voelen op onze
bijeenkomst versterkt te worden door de saamhoorigheid van
gelijkgestemden voor de taak, die de Vereeniging zich ten
doe! stelt.
Bij het welkom, dat ik U alien toeroep, een woord van
bijzondere erkentelijkheid aan degenen, die in de een of andere
qualiteit onze bijeenkomst opluisteren : Prof. Dr. G. A. van.
Poelje, Secretaris-Generaal van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, als vertegenwoordiger van den Minister van 0., K.
en W. en van den Minister van Binnenlandsche Zaken; Ir. A.
Roebroek, Directeur-Generaal van den Landbouw, tevens
als vertegenwoordiger van den Minister van Landbouw en
Visscherij ; Dr. Ir. L. R. Wentholt, Hoofdingenieur-Directeur
van den Rijkswaterstaat, als vertegenwoordiger van den
Minister van Waterstaat ; Mr. H. B. Wildt Meyboom, als
vertegenwoordiger van den Minister van Sociale Zaken ; Mr. H.
F. de Boer, als vertegenwoordiger van den Minister van Financien.
Straks zult U uit het jaarverslag de geschiedenis van het
laatste jaar van onze Vereeniging hooren, doch mij, als Voorzitter, past het een woord van leedwezen uit te spreken over
het feit, dat na onze laatste vergadering ons een drietal
16

Foto Jan P. Strijbos
Najaar 1940

De Ringallee langs den Imbosch

Foto Lange voort
Voorjaar 1939

In de Wolfhezerbosschen

Bestuursleden is ontvallen. Namens U alien spreek ik een
woord van warme hulde uit aan hun nagedachtenis.
Mr. E. 0. J. M. Baron van HOvell tot Westerflier, de
bekwame magistraat uit de Provincie Limburg en de warm
voelende Nederlander, die zich gaf aan de zorg voor zijn gewest
en wien wij dankbaar zijn voor wat hij voor het behoud der
natuur heeft gedaan, hetwelk o.a. blijkt uit de oprichting
van de Stichting „Het Limburgsch Landschap". Van deze
Stichting bekleedde hij tot zijn dood toe het Voorzitterschap.
Prof. Dr. F. A. F. C. Went, een uitnemend geleerde, die in
binnen- en buitenland den eeretitel van een Groot-Nederlander
hoog hield. Wij zullen hem missen in onzen kring. Niet alleen
tot de natuur van Nederland, doch ook tot de internationale
natuurbescherming strekte zijn belangstelling zich uit. De laatste
heeft aan zijn gezaghebbend woord en instemming veel te danken.
F. E. Blaauw, die jaren in ons Bestuur zitting had en
die zich aangetrokken voelde tot de verzorging van dieren.
Het afgeloopen jaar is voor onze beweging zeer belangrijk
geweest. Strijd overal! Doch daar staat tegenover de voldoening,
dat in het bijzonder in die kringen, waar zoo lang het natuurbehoud als een bijzaak werd beschouwd, als een factor, die
geen bijzondere zorg behoefde, meer en meer de noodzaak
er van gevoeld wordt. Een nieuwe Vogelwet werd ingediend,
die spoedig in behandeling zal komen ; wij spreken hierbij
de verwachting uit, dat binnen niet te langen tijd ook een
ontwerp Natuurbeschermingswet ons zal verblijden, waardoor
een wensch, sinds jaren gekoesterd, zou worden vervuld.
Hoogst belangrijk achten wij het, dat thans in alle provincies,
behalve in Noord-Holland, provinciale organisaties voor natuurbescherming bestaan, die veelal van groote activiteit blijk geven.
Mogen wij allen tezamen beseffen, dat de natuur in al haar
uitingen voor het menschelijk leven de grondslag is, waarvan
op deze vergadering een sprekend getuigenis zal worden
afgelegd, doordat Prof. W. A. E. van der Pluym, dien ik
hier namens U alien mag begroeten, ons duidelijk zal maken
hoe ook de fijnste snaren van het menschelijk leven, zich uitende
in de Kunst, gegrondvest zijn op de natuur zelve. Wetenschap,
Kunst, het genot van recreatie, van de rust, die elk menschelijk
wezen noodig heeft, behooren ons steeds sterker bij te brengen
en te bevestigen, dat de zorg voor de natuur ons aller steun
noodig heeft, om tezamen te trachten te behouden, zooals
mijn Fransche vriend het zoo juist uitdrukte : „Le visage aime
et inviole de notre patrie".

JAARVERSLAG 1935/1936,
uitgebracht door den Tweeden Secretaris, J. Drijver.
De laatste jaren hebben zich gekenmerkt door een steeds
groeiende belangstelling voor de ledenvergaderingen onzer
Vereeniging, dit in tegenstelling met den groei van het ledental,
dat sedert enkele jaren eenige daling vertoont. Thans telt de
Vereeniging 11.302 donateurs en leden tegen 11.442 een jaar
geleden. De contributie-inkomsten zijn naar verhouding nog
meer teruggeloopen, omdat velen zich genoodzaakt zagen,
hun bijdrage te herzien, wat in den regel op een vermindering
neerkomt.
Gelukkig zijn er ook de uitzonderingen, die dezen regel bevestigen en zoo Madden wij enkele keeren het genoegen van
leden bericht te ontvangen, dat zij, rekening houdende met
den moeilijken tijd voor de Vereeniging, hun bijdrage wenschten
te verdubbelen en soms veel meer dan dat.
Aan legaten werd f 3960.— ontvangen of toegezegd. Bovendien
werden twee legaten vermaakt van f i000.— en f 5000.—, belast
met vruchtgebruik, terwijl zich weer een geval voordeed, dat
de Vereeniging tot erfgename benoemd werd. Deze erfstelling
zal, hopen wij, binnenkort afgewikkeld kunnen worden. Ook
bij de legaten ondervinden wij de gevolgen van de economische
depressie en zoo kan het gebeuren, dat er in sommige gevallen,
ondanks de goede bedoelingen van erflaters, weinig of niets
aan de Vereeniging wordt uitgekeerd. Sommigen geven er de
voorkeur aan reeds tijdens hun Leven de Vereeniging te gedenken ; wij ontvingen weer verschillende giften, waaronder wij
er een willen noemen van f 500.—. Een onzer schuldeischers
schold ons het restant van zijn vordering, waarop nog maar
weinig was afgelost, kwijt, terwijl twee leden, aan wie wij de
10 jaar geleden beschikbaar gestelde rentelooze voorschotten
moesten aflossen, van terugbetaling of zagen, als de Vereeniging
zich wilde verbinden levenslang een geringe rentevergoeding te
voldoen.
Evenals de vorige jaren bleven de inkomsten uit de exploitatie
van de bezittingen der Vereeniging weer ver beneden wat vroeger
normaal werd geacht. Voor de derde maal sedert het bestaan
der Vereeniging, derhalve van 1906 af, sloot onze rekening
met een nadeelig saldo en wel van 1 155.70%. Wanneer wij
in aanmerking nemen, dat in het jaar 1935 op obligatieleeningen en ondershandsche leeningen / 55.760.— werd afgelost
en f 40.890.— beschikbaar moest worden gesteld voor renteIs

betaling, dan behoeft dit nadeelig saldo ons nog niet te veel
te verontrusten, maar het moet toch voor alien een aansporing
zijn er naar te streven den bloei der Vereeniging te bevorderen.
Een onzer leden, die ons reeds eerder geholpen had en
tegenover wien wij ons, zooals tegenover ieder, prompt van
onze verplichtingen gekweten hadden, sloot bij onze Vereeniging
een lijfrente op voor ons zeer aannemelijke voorwaarden.
Verschillende leden, vroeger uitgetreden, hebben zich spontaan
weer aangemeld, anderen hebben zich beijverd nieuwe leden
te winnen. In het kalenderjaar 1935 konden Io44 donateurs
en leden geboekt worden, doch moesten er 1184 w orders
afgeschreven.
Intusschen zal het U niet verwonderen, dat niet alleen uit
hoof de van de daling der contributies en giften, maar ook
door de groote vermindering der inkomsten uit onze productieve
bezittingen, de zoo noodige werkkracht der Vereeniging verzwakt is. Wij moeten daarom ernstig bedacht zijn op de vergrooting van ons ledental.
Tegenover deze min of meer sombere beschouwingen kunnen
wij echter plaatsen het aandoenlijke getuigenis van trouw en
genegenheid, door onze leden betoond bij de jubilea van onzen
Secretaris en van onzen Voorzitter. Door het eerste jubileum,
den 7osten verjaardag van Dr. Thijsse, werd onze Vereeniging
verrijkt met een belangrijk natuurmonument op Texel, dat nu
den naam draagt van Thijsse's Fienweid en gelegen is in de
buurtschap Dijkmanshuizen. Ter huldiging van den Voorzitter
op zijn 6osten verjaardag werd het Van Tienhoven-Studiefonds
gesticht, dat voorzien zal in een leemte in ons werk : den
wetenschappelijken arbeid in en voor natuurmonumenten.
Dat men ook plaatselijk het werk der Vereeniging weet te
waardeeren, blijkt wel uit het feit, dat het Gemeentebestuur
van Oisterwijk en een groot deel van Oisterwijk's bevolking
onzen Voorzitter op 16 November 1935 huldigde, bij welke

gelegenheid hem een smaakvolle bank werd aangeboden, staande
op een gunstige plaats aan het Van Esschenven.
De Secretaris werd op zijn 7osten verjaardag benoemd tot
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, de heer
Van Tienhoven, in verband met zijn groote verdiensten op
het gebied van Natuurbescherming, nationaal zoowel als
internationaal, tot Commandeur in de Orde van Leopold II.
Minder luidruchtig, maar niet minder hartelijk, vierden wij
den 75sten verjaardag van ons Bestuurslid den heer A. Burdet,
wiens levenswerk bij onze leden zoo goed bekend is en den
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7osten verjaardag van den heer H. C. Rehbock, sedert jaren
Onder-Voorzitter der Vereeniging.
Zooals de Voorzitter in zijn openingswoord reeds mededeelde, verloor onze Vereeniging door den dood drie harer
Bestuursleden, de heeren F. E. Blaauw, Prof. Dr. F. A. F. C.
Went en Mr. E. O. J. M. Baron van HOvell tot Westerflier.
Dezer dagen overleed te Haarlem de heer H. Heukels, die
Voorzitter was der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
ten tijde, dat onze Vereeniging, op initiatief van de eerste,
werd opgericht. In hem verliezen wij een der medeoprichters ;
met dankbaarheid blijven wij zijn steun en sympathie gedenken.
De aftredende Bestuursleden werden op de jaarvergadering
van 16 Maart 1935 herbenoemd ; tot nieuwe Bestuursleden
werden gekozen de heeren Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder
van Rosenthal en Jhr. Mr. W. Michiels van Kessenich.
In de Provincie Noord-Holland, in de Gemeente Jisp, kocht
de Vereeniging de z.g. Baanakkers aan, een klein, doch
zeer merkwaardig natuurterrein, te midden van eeuwenoude
cultuurlanden, een miniatuur „oerwoud" van berken en kraaiheide, verscholen in het weiland.
Andere aankoopen van de Vereeniging betroffen de uitbreiding van onze bezittingen het Meertje de Waal bij Rockanje,
de Loonsche- en Drunensche Duinen, het Balinger en Mantinger
Zand en de Dwingeloosche Heide.
Van groote beteekenis is de plassenverordening, welke door
het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland werd uitgevaardigd;
een zeer welkome uitbreiding van overheidsbemoeiing ten
behoeve van natuurbescherming. Ook het Provinciaal Bestuur
van Drenthe vaardigde zulk een verordening uit.
De kwestie der beeknormalisaties, waarvan wij ook in vorige
verslagen gewaagden, bleef ons voortdurend bezighouden.
Wij hadden daarover gedachtenwisseling met de Departementen
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Waterstaat
en van Landbouw en Visscherij. Het „Limburgsch Landschap"
hielp wakker mee en het stemde tot voldoening te vernemen,
blijkens mededeeling van den Minister van Waterstaat, dat
althans een gedeelte van het schoone Leudal in MiddenLimburg ongeschonden zou blijven. Later vernamen wij, dat
nog enkele moeilijkheden uit den weg geruimd moesten worden,
zoodat wij thans nog niet kunnen zeggen, hoe deze zaak zal
verloopen.
De Buurserbeek geeft ons nog altijd zorgen, evenals de
Beerze in Noord-Brabant tusschen Balsvoort en Lennisheuvel.
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Over grondberging bij de normalisatie van de Overijsselsche
Vecht pleegde een onzer Bestuursleden overleg met den
betrokken Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat.
In een bespreking in zake de Geldersche Vallei met
den Minister van Landbouw en Visscherij en verschillende
belanghebbenden, betoogden onze Voorzitter en de Voorzitter
van de Contact-Commissie inzake Natuurbescherming, dat bij
zulke openbare werken het behoud van voor wetenschap
en cultuur belangrijke landschapselementen ten laste gebracht
dient te worden van het werk zelf en als een eisch van primair
belang moet worden geacht bij het beschikbaar stellen van
overheidsgelden.
Onze Vereeniging steunde een actie van het Gemeentebestuur van Roden tegen een plan tot het aanleggen van een
bovengrondsche telefoongeleiding, die het landschap ernstig
zou schaden. Er zal nu een ondergrondsche geleiding worden
aangelegd.
Bij Gedeputeerde Staten van Utrecht dienden wij een bezwaarschrift in tegen het door den Raad der Gemeente Baarn
aangenomen uitbreidingsplan, waarin o.i. niet voldoende rekening
gehouden werd met het landschap van bosch en groote buitenplaatsen.
Bij Winterswijk huurden wij van den Staat een terreintje,
waar Lycopodium complanatum, de Kleine Wolfsklauw, voorkomt, welke groeiplaats vroeger door ons betreurd bestuurslid
Mr. A. Th. ten Houten op dezelfde wijze behouden werd. Evenals voorheen verleenden wij steun aan het Nederlandsch Biologisch Station te Wijster, welks wetenschappelijk werk van
zooveel belang is voor de zaak der natuurbescherming.
Het was ons aangenaam om aan het Limburgsch Landschap
een tegemoetkoming toe te zeggen in de kosten van het openleggen van een Carboon-profiel aan de oosthelling van de
Geulvallei bij Epen, de Heimansgroeve. Dit werk wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. W. Jongmans.
Op den ioden Monumentendag, op 28 September 1935 te
Enschede gehouden, hield Dr. Ir. L. R. Wentholt een voordracht over „Waterstaatswerken en Natuurschoon" en Dr. Jac.
P. Thijsse over „de Verarming van ons Landschap".
Onze Voorzitter zette zijn bemoeiingen voort inzake het
oprichten van provinciale organisaties voor natuurbescherming;
op 25 Februari j.l. kwam de Stichting „het Zeeuwsche Landschap" tot stand, op 14 Maart „het Groninger Landschap".
Van bijzonder belang voor het vraagstuk van natuurbe21

scherming in Nederland achten wij de van staatswege ingestelde
stichting „Natuurmonument de Beer", aan welke stichting
het beheer van het unieke natuurterrein van denzelfden naam,
gelegen ten Zuiden van Hoek van Holland, werd toevertrouwd.
In het Bestuur der Stichting werden voor onze Vereeniging
en voor de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van
Vogels benoemd de heeren Mr. P. G. van Tienhoven en J. Drijver.
In Zeeuwsch-Vlaanderen wekten de berichten omtrent plannen
tot afsluiting van het Zwin veel beroering. De locale bezwaren
leidden tot het vormen van een Comite, hetwelk zich ten doel
stelt het Zwin in den tegenwoordigen staat te behouden.
Door de Regeering werd bij de Staten-Generaal ingediend
het ontwerp eener nieuwe Vogelwet. Wij hopen, dat dit ontwerp
de gebleken leemten van de tegenwoordige wetgeving weg zal
nemen. Onze Vereeniging werd in de gelegenheid gesteld haar
oordeel omtrent de nieuwe wettelijke voorschriften kenbaar
te maken.
De maatregelen, door ons in den polder Waalenburg op
Texel genomen om een ons toebehoorend terrein zooveel
mogelijk in den toestand te houden, waaraan v6Or de bemaling
de polder zijn fabelachtigen vogelrijkdom te danken had, beginnen reeds aan de verwachtingen te beantwoorden. Wij
hadden de groote voldoening, dat de Zwarte Stern, indertijd
door de drooglegging verdwenen, zijn broedplaats op vasten
bodem weer betrok.
Het natuurmonument aan den Veluwezoom : Beekhuizen,
Hagenau en Rhederoord, mag steeds meer aanspraak maken
op de betiteling van „grootsch" . Het duidelijkst blijkt dat
uit zij n fauna van herten en reeen, korhoenders, dassen en
marters. Er nestelden in het afgeloopen jaar weer haviken en
boven dien een wespendievenpaar.
In tegenstelling met het Zwanenwater ondervonden de
lepelaars van het Naardermeer geen schade van de sterke
temperatuursdaling gedurende de I Jsheiligen in Mei van het
vorig jaar.
Griend lag op 14 Mei 6 cm diep onder de sneeuw, maar
dat heeft de vogels en hun broedsels niet gedeerd. Volgens
de telling van de bewakers lagen er in Juni 21.000 nesten van
de Groote Stern en 19.000 van het Vischdiefje.
In het Leuvenumsche Bosch en in het Korenburgerveen
konden wij de medewerking der werkverschaffing verkrijgen
voor het schoon en brandvrij houden van paden en wegen.
De groote wetenschappelijke beteekenis van het Koren 22

burgerveen, evenals van de Tondendsche Heide, werd erkend
in de onlangs verschenen studie (proefschrift) van Dr. E.
Meyer Drees over „De Boschvegetatie van den Achterhoek
en enkele aangrenzende gebieden".
Onevenredig groot in verhouding tot de geringe oppervlakte
waren onze zorgen voor het Carumterrein aan de Tungelroysche Beek bij Weert, voor welke beek, als voor zoovele
andere, normalisatieplannen bestaan. Wij hebben gegronde hoop
aan te nemen, dat ons terrein aldaar niet vergraven zal
worden, doch moeten afwachten of de bijzondere flora zich
kan handhaven.
Ook ons kleine natuurmonument het Hengstdal bij Ubbergen leed onder velerlei menschelijke activiteit in de naaste
omgeving. Ten aanzien van de Rengersmiede werden wij
verontrust door plannen tot het bouwen van een boerderij
op een aangrenzend perceel land. De eigenaar heeft zich
intusschen bereid verklaard dit gebouw zoo ver mogelijk van
onze bezitting te plaatsen.
De heer C. Sipkes slaagde erin in ons duinengebied op Voorne
enkele jonge planten te vinden van de zeldzame Bokkenorchis
(Himantoglossum hircinum).
De Loonsche- en Drunensche Duinen werden weer enkele
keeren door boschbranden geteisterd, evenals sommige andere
bezittingen.
Allerwegen mochten wij bemerken, dat de natuurbeschermingsgedachte veld wint. Wij werken dus wel onder hoopvolle
omstandigheden en wij mogen daarvoor dankbaar zijn, want
de moeilijkheden zijn grooter dan ooit en vereischen handelen
in snel tempo en met groote kracht. Die kracht verwachten
wij van Uw aller medewerking, ook door het winnen van
nieuwe leden!
Algemeene Ledenvergadering
van
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Openingswoord van den Voorzitter, Mr. P. G. van Tienhoven.
De derde Zaterdag in Maart heeft reeds vele jaren een
historischen stempel op ons vereenigingsleven gedrukt, want op
dien dag stroomen van heinde en verre uit ons land de natuurvrienden naar Amsterdam, omdat zij behoefte gevoelen in de
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sfeer van gelijkgestemden uiting te geven aan hun gevoel
van natuurliefde, helaas ook van bezorgdheid over de veranderingen, die de natuur en het landschap van Nederland
ondergaan.
Ons Bestuur waardeert dien derden Zaterdag, omdat het
dan gelegenheid heeft met vele onzer anders onzichtbare steunpilaren in persoonlijk contact te treden.
Op heden blikken wij terug naar het jongste verleden en
zien in de toekomst en wij roepen tezamen de belangrijke
gebeurtenissen van het laatste jaar weer op. Dan komt ons
vooral voor den geest de zonnige 7de Januari, waarop onze
Beschermvrouwe Prinses Juliana den blijden dag van haar
huwelijk beleefde, waarin heel Nederland zich verheugde en
waarin ook wij, leden der Vereeniging, zoo hartelijk deelden .
Haar geluk is een deel van het onze ; het moge nog lang het
levenspad van onze Hooge Beschermvrouwe bestralen.
Ik heet U allen welkom op dezen vereenigingsdag en wel
in het bijzonder degenen, die door hun aanwezigheid blijk
geven als overheidspersonen belang te stellen in het werk,
dat onze Vereeniging op zich heeft genomen.
Toch is onze vreugde niet onvermengd, want sinds onze
laatste bijeenkomst ontvielen ons goede vrienden, aan wie wij
dankbare herinneringen bewaren. Wij missen in ons Bestuur
noode Dr. R. F. Baron van Heeckeren van Wassenaer, den
man van ouden stempel en distinctie, die met zooveel lief de
een der mooiste landgoederen, Twickel, een der gave Nationale
Parken van Nederland, beheerde en verzorgde. In het bijzonder
gedenken wij zijn grooten steun, ons gegeven bij het verwerven
van Hagenau in 1911, want zonder dien steun zouden wij er
in onze jonge jaren niet aan hebben kunnen denken Hagenau aan
te koopen, een daad van zeer wijde strekking, daar het landgoed
Hagenau, toen 374 H.A. groot, den grondslag heeft gelegd voor
het vormen van het Nationaal Park de Veluwezoom, dat zich
thans over een terrein van 2500 H.A. uitstrekt.
Dr. Henri Polak, de felle strijder ten behoeve van Nederland's
schoonheid, heeft zich genoopt gezien zich terug te trekken
uit den kring onzer Bestuursleden. Wij, die zoovele jaren met
hem samenwerkten, betreuren dit zeer, omdat wij zoo volkomen
beseffen welk een werkzaam en belangrijk aandeel hij heeft
genomen in onzen moeilijken strijd.Wij herdenken met erkentelijkheid al hetgeen hij voor ons verricht heeft en de warme woorden,
die hij bij herhaling in 's Lands vergaderzaal deed hooren.
Ik behoef U niet te verhelen, dat de ernst van onzen arbeid
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ons steeds meer in beslag neemt, want de strijd woedt aan
alle kanten, en de natuur van Nederland is in het gedrang. Dit
is niet te keeren, omdat de Maatschappij, als levend organisme,
natuurlijk veranderingen eischt, doch van onzen kant vragen
wij slechts om voorzichtigheid en overleg bij maatregelen, die
het karakter van Nederland's landschap beinvloeden. Wij
denken in het bijzonder aan de Werkverschaffing, want bij elk
werkverschaffingsobject behoort men zich niet alleen of te
vragen hoeveel geld er mede gemoeid is, hoeveel werkloozen
aan den arbeid kunnen worden gezet, of het economisch verantwoord is, maar ook, wat wij kunnen doen om een gedeelte
der karakteristieke Natuur te behouden, m.a.w. niet alleen
komt het er op aan wat wij zullen krijgen, maar tevens, en
in zeer voorname plaats, wat wij zouden verliezen. Dikwijls zal
dan de slotsom zijn, dat het verlies grooter is dan het voordeel.
In nauw verband behooren de Natuurbeschermers, indien ik
onze groep zoo noemen mag, samen te werken met degenen,
aan wie opgedragen wordt openbare werken uit te voeren en
het stemt verheugend te ervaren, dat bij het ondernemen van
groote werken op waterstaatkundig-, ontginnings-, of werkverschaffingsgebied, kennis en bewustwording van natuurwaarden
dikwijls oplossing geven in vraagstukken van behoud en het
scheppen van nieuw natuurschoon.
Mogen zij, die zien kunnen, „zien" en zij, die hooren willen,
„hooren", want onverbrekelijk is de band tusschen den mensch
en de natuur, die een voorname factor is in 's menschen leven
en 's menschen geluk, daar „Nature reveals what is best in us"
(De Natuur roept het beste, dat in ons is, wakker), zooals
men in Amerika zegt. Natuurbescherming is Vaderlandsliefde
en Vaderlandsliefde van de beste soort, vrij van iedere eenzijdigheid.
JAARVERSLAG 1936/1937,
uitgebracht door den Tweeden Secretaris, J. Drijver.
Voor het eerst sinds jaren steeg het ledental weer, al was
dat dan ook slechts in geringe mate. Het aantal nieuwe leden
is 314 grooter dan het getal der uitgetredenen. Ondanks deze
stijging vertoont het contributiebedrag andermaal een daling,
n.l. van f 48.821.61 op f 47.080.89. Deze teruggang houdt in
de eerste plaats verband met het feit, dat verschillende leden
zich genoopt hebben gezien hun bijdrage aan de Vereeniging
te verlagen.
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In het afgeloopen jaar hebben wij verschillende nieuwe leden
ingeschreven tegen een contributiebedrag in eens, waaronder
een tegen f 500.— en een tegen f 250.—.
Wij beschouwen het als een groote eer, dat wij in den kring
onzer leden hebben mogen opnemen Z.K.H. Prins Bernhard
der Nederlanden.
De Verkade's Fabrieken te Zaandam bewezen ons een
grooten dienst door haar album „Waar wij wonen" geheel
en al te wijden aan de openlijke propaganda van ons werk.
Wij kregen gelegenheid tot verspreiding bij het album van
tienduizenden inschrijvingsbiljetten. Tot dusverre schreven wij
als gevolg van deze actie 59 nieuwe leden in, met een contributiebedrag van f 19o.— per jaar, benevens een lid, dat f 75.als contributie in eens beschikbaar stelde.
De opbrengsten onzer bezittingen gaven eenigermate een
stijging te zien, doch bleven nog ver beneden die van
voorheen, waarop onze geldleeningen grootendeels gebaseerd
zijn.
Het kapitaal der Vereeniging kon vermeerderd worden door
verschillende erflatingen, al of niet met vruchtgebruik belast.
Op 15 Februari j .1. overfeed Mr. H. I. SchOnfeld, oudburgemeester van Winschoten en een der beste en oudste
vrienden onzer Vereeniging. In den loop der jaren had hij
verschillende perceelen in het Metbroek onder Onstwedde,
benevens het botanisch zoo merkwaardige Liefstinghsbroek
in de Gemeente Vlagtwedde, een der weinige groeiplaatsen
in ons land van de Zweedsche Kornoelje, aangekocht. Wij
vernamen dezer dagen, dat wijlen Mr. SchOnfeld deze
onroerende goederen, tezamen een oppervlakte van ongeveer
20 H.A. beslaande, aan de Vereeniging gelegateerd heeft, vrij
van successierechten. Reeds eerder kregen wij, dank zij de
medewerking van wijlen Mr. SchOnfeld en van enkele
andere vrienden der Vereeniging, vasten voet in het Metbroek.
Wij hebben het verlies te betreuren van ons Bestuurslid
Dr. R. F. Baron van Heeckeren van Wassenaer, die ons in
1911 bij den aankoop van het landgoed Hagenau zoo grooten
steun verleende en wiens belangstelling voor het vraagstuk
van natuurbescherming onverflauwd voortduurde.
Ons Bestuurslid Dr. Henri Polak zag zich genoodzaakt
zijn bestuursfunctie neer te leggen. Wij allen weten, met
hoeveel ijver en volharding hij gestreden heeft voor het behoud
van het schoone in Nederland, niet het minst wat het landschap betreft.
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In de jaarvergadering van 1936 werden de aftredende Bestuursleden herbenoemd, terwij1 als nieuwe leden gekozen werden
de heeren Dr. Ir. J. H. Ringers, Prof. Dr. Th. J. Stomps en
Dr. Ir. L. R. Wentholt.
Onze Voorzitter werd benoemd tot lid van den Boschraad
en tot lid van den Stedebouwkundigen Raad.. In beide functies zal hij ongetwijfeld gelegenheid vinden de belangen
van natuurbescherming en van het behoud van het landschapsschoon te bevorderen.
Ons Bestuurslid de heer H. Cleyndert Azn. werd benoemd tot lid van de Streekplancommissie voor de NoordVeluwe, terwij1 hij tevens onze Vereeniging vertegenwoordigt
in de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk
Plassengebied, welke Commissie zich het behoud van dit
interessante deel van onzen bodem ten doel stelt.
Onze Voorzitter vertegenwoordigde de Vereeniging op het
Internationaal Boschbouwkundig Congres, van 10-14 September 1936 te Boedapest gehouden.
Onze opzichter van den buitenpolder I jdoorn bij Durgerdam,
J. Mager, overleed hoogbejaard in Juni 1936. Wij verliezen
in hem een bekwaam en toegewijd medewerker. Zijn zoon
werd tot zijn opvolger benoemd. Door een noodlottig verkeersongeval kwam onze opzichter van het Naardermeer, K. de
Bruyn, op 6 Januari j .1. om het leven. Hij heeft ons steeds
trouw en met groote toewijding gediend en terzijde gestaan.
Evenals bij I jdoorn werd ook in dit geval het toezicht aan
een zoon van den vorigen functionaris opgedragen.
Met bijzonder genoegen maken wij melding van de oprichting
der Stichting „Het Noordhollandsch Landschap" op 17 November j.1., zoodat thans in iedere provincie een gewestelijke
organisatie bestaat, welke zich met de natuurbescherming in de
ruimste beteekenis van het woord bezig houdt.
Het Geldersch Landschap kocht een tweetal uitgestrekte
terreinen aan, n.l. Belmonte en Mariendaal.
De Friesche Vereeniging It Fryske Gea tracht met groote
krachtinspanning de bekende Saiter Petten bij Wartena, vroeger
eigendom van wijlen Mr. C. Beekhuis, aan te koopen.
De jeugdige Stichting Het Zeeuwsche Landschap bemoeit
zich met de plannen, welke er ten aanzien van het Zwin
in Zeeuwsch Vlaanderen bestaan. Het ziet er gelukkig naar
uit, dat de gevaren voor dit bijzondere terrein afgewend zijn.
Het Zuid-Hollandsch Landschap verwierf door aankoop den
eigendom van de bekende eendenkooi bij Berkenwoude, met
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inbegrip van eenige perceelen „schraalland", die botanisch en
cultuurhistorisch zoo belangrijk zijn.
Als eerste bezit kocht het Groninger Landschap „Abeltjeshuis"
in Westerwolde aan.
De veelomvattende plannen voor werkverschaffing, door den
Minister van Sociale Zaken in de Eerste Kamer aangekondigd
bij een interpellatie over de steunregeling, sporen ons aan
tot bijzondere waakzaamheid.
Wij hebben reeds eerder melding gemaakt van de plannen
en de werkzaamheden tot normalisatie van de Buurserbeek
bij Haaksbergen en van de Leu- en Selsterbeek in middenLimburg. Werden wij juist ingelicht, dan zou het in het
voornemen liggen althans een gedeelte van de Leubeek en van
de Selsterbeek ongerept te bewaren. Ten aanzien van de
Buurserbeek hopen wij binnenkort overleg te plegen met den
Provincialen Waterstaat van Overijssel.
Als een ernstig gevaar voor het Nederlandsche landschap
beschouwen wij de regeling, dat particulieren hun terreinen in
werkverschaffing kunnen laten ontginnen, waartoe door de overheid krachtige geldelijke steun verleend wordt. Dit leidt er natuurlijk toe, dat tal van terreinen van karakter veranderen, aan Welker
ontginning men vroeger uit economische overwegingen nimmer
dacht. Hiertegen is gelukkig van verschillende zijden geageerd.
Door onze bemoeiing werd in de omgeving van 's-Hertogenbosch een ontworpen bovengrondsche telefoongeleiding langs
de fraaie Oude Bossche Baan veranderd in een ondergrondsche.
Tezamen met verschillende organisaties wendden wij ons tot
de Ministers van Sociale Zaken en van Landbouw en Visscherij
met een adres, waarin wij de aandacht vestigden op de toenemende strooperij en vogelvangst in Nederland, waaronder
de fauna van menige streek ernstig te lijden heeft.
Toen er in het voorjaar van 1937 stemmen opgingen om de
jacht op zwanen weer toe te staan, hebben wij onze bezwaren
daartegen uitvoerig ter kennis van den Minister van Landbouw
en Visscherij gebracht. Het doet ons genoegen aan het bovenstaande te kunnen toevoegen, dat de jacht op deze majestueuze
vogels gesloten bleef, zooals dat ook in vrijwel alle andere
landen van Noordwest-Europa het geval is.
Het Amstelmeer bij Wieringen heeft eenige jaren geleden
in zekeren zin een bestemming gekregen als reservaat voor
waterwild, doordien de overheid zich bereid verklaarde op
dit terrein de jacht niet te verpachten, noch er jachtvergunningen voor of te geven.
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De ervaring, tot dusverre met het Amstelmeer opgedaan,
bevestigt het vermoeden, dat hier een waterwildreservaat
van internationale beteekenis tot stand gekomen is.
Tezamen met andere organisaties, deel uitmakende van de
Nederlandsche Sectie van het Comite voor Internationale
Vogelbescherming, en op verzoek van deze internationale
organisatie, hebben wij ons belast met het ontwerpen van een
nieuwe internationale overeenkomst inzake vogelbescherming.
De nieuwe Vogelwet, waarover wij in het vorige verslag
reeds spraken, werd op 20 October 1936 door de Tweede Kamer
en op 3o December j .1. door de Eerste Kamer der StatenGeneraal aangenomen.
Bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal dienden wij een
bezwaarschrift in tegen het ontwerp der nieuwe Pachtwet,
omdat die weinig of geen rekening houdt met de hooge belangen van natuurbescherming en bovendien te veel zeggenschap
aan derden zou geven ten aanzien van de verhuurde terreinen,
ook die onzer Vereeniging, welke in het belang van flora of
fauna ongeschonden bewaard dienen te blijven.
Het bezit onzer Vereeniging kon weer worden uitgebreid;
uit eigen middelen kochten wij eenige perceelen aan ter
afronding en uitbreiding van onze bezittingen bij Dwingeloo,
bij Oisterwijk, bij Balinge, bij Wanneperveen en bij Noordlaren.
Voor de uitbreiding van ons bezit op Texel meenden
wij een beroep te mogen doen op het groote publiek, dat bij
tienduizenden komt genieten van dit mooie eiland. Wij konden
een belangrijk gedeelte van den beroemden Bol aankoopen
en tegelijkertijd een perceel hooiland, genaamd het Schar,
grenzende aan Thijsse's Fienweid. Voor beide terreinen, een
oppervlakte beslaande van 3o H.A., was een bedrag van
ongeveer f 15m0.— noodig en wij hebben dit gevraagd in
den vorm van giften en rentelooze voorschotten. Wij hadden
nog een klein bedrag in kas van Thijsse's jubileum en bovendien
ondervonden wij van vele zijden steun, zoodat de Vereeniging
slechts weinig bij te passen heeft. Er kwam f 7739.35 aan
giften en f 5150.— aan rentelooze voorschotten binnen.
Het Van Tienhoven-Studiefonds stelde ons in staat de wetenschappelijke bewerking van het Naardermeer krachtiger te
doen plaats hebben dan tevoren. Dr. E. M. van Zinderen Bakker
wordt daarbij thans bijgestaan door Ir. J. Vlieger.
De lepelaarskolonie heeft zich in 1936 gesplitst ; 28 paren
hebben een nieuw broedgebied in het Naardermeer betrokken.
Het Leuvenumsche Bosch en de aanplantingen in het
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Hulshorster Zand leden in Juni, en andermaal in het najaar,
ernstig onder een plaag van Dennenbladwesplarven.
Op Hemelvaartsdag ontstond tot tweemalen toe brand in
het Hulshorster Zand.
In ons natuurmonument de Veluwezoom ontdekte Dr. H. R.
Hoogenraad te Deventer een der rijkste vindplaatsen van
rhizopoden in Nederland.
Behalve Haviken broedden in 1936 weer eens een paar
Buizerden in dit natuurmonument.
In April 1936 hebben wij op Hagenau een zestal Raven,
afkomstig uit Lithauen, uitgezet, met de bedoeling deze
vogelsoort, die in den loop van deze eeuw in Nederland door
den mensch werd uitgeroeid, terug te krijgen. Spoedig bleek
ons, dat er personen op uit waren de Raven, louter uit winstbejag, te schieten of te vangen.
Deze bezitting en ook sommige andere worden hoe langer
hoe meer door ruiters bezocht, waaronder er zijn, die zich niet
ontzien dwars door heide en aanplantingen te rijden. Wij
hebben gemeend daartegen tijdig onze maatregelen te moeten
treffen en daarom een reglement voor het paardrijden vastgesteld, zoowel voor den Veluwezoom als voor de bezittingen
het Leuvenumsche Bosch, Oisterwijk en de Loonsche en
Drunensche Duinen.
De Gemeente Oisterwijk bezit een paar kleine, doch fraai
gelegen vennen, die met de bijbehoorende omgeving een
enclave in ons terrein vormen. Dank zij de voortdurende
prettige samenwerking, welke er tusschen de Gemeente en
onze Vereeniging bestaat, kon aan dit terrein een goede bestemming gegeven worden, die exploitatie en bebouwing in
de toekomst onmogelijk maakt ; het werd door de Gemeente
tot Openluchttheater ingericht.
Enkele keeren braken in de Loonsche en Drunensche Duinen
boschbranden uit, die gelukkig spoedig konden worden bedwongen.
Nu de waarde van het Heerlijk Jachtrecht in de gemeente
Loon op Zand werd vastgesteld hadden wij ons aandeel
in het o.i. veel te hoog geschatte bedrag te betalen, welk
bedrag bovendien haast verdubbeld werd wegens rentevergoeding, omdat de uitspraak zooveel jaren op zich heeft laten
wachten. Alleen voor onze terreinen in de Gemeente Loon
op Zand, met buitensluiting derhalve van de perceelen in
de Gemeenten Drunen, Helvoirt en Udenhout, moeten wij
gedurende een 40-tal jaren een bedrag van bijna f goo.—
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per jaar beschikbaar stellen. Hooger beroep tegen de genomen
beslissing is niet mogelijk.
Wij hebben ons er eenigszins over verbaasd, dat de deskundigen inzake de schatting van het Heerlijk Jachtrecht,
die moesten toegeven, dat dit zandgebied in het algemeen
arm aan wild is, zich voor taxatie beriepen op het vele natuurschoon dier omgeving. Wij meenden, dat dit natuurschoon ons
onbezwaard en onbetwist eigendom geworden was door den
aankoop dier uitgestrekte terreinen ; thans staan wij voor den
onaangenamen plicht dat natuurschoon nog eens te moeten
betalen in den vorm van jachtrente!
Niet alleen in de Gemeente Loon op Zand hebben wij
jachtrente te betalen, doch ook voor onze bezittingen onder
Moergestel, Oirschot, Drunen, enz. Wij gevoelen dit, doordien
de vergoeding op zulke hooge bedragen gesteld werd, als
een groot onrecht.
In overleg met Ir. J. Vlieger hebben wij, ten dienste van het
plantensociologisch onderzoek, op onze bezitting in Waalenburg
op Texel een gedeelte afgescheiden, waar het gewas niet gemaaid zal worden en waar evenmin beweiding zal plaats vinden.
Doordien de broedvogels op Griend voornamelijk op de
hoogere deelen nestelen, werd door overstroomingen in den
broedtijd weinig nadeel aangericht.
Teneinde het aantal broedparen van de Kokmeeuw op
de Rengersmiede binnen zekere grenzen te houden, hebben
wij voor 1937 ook voor dit terrein een tweetal vergunningen
aangevraagd am eieren van deze vogelsoort te rapen.
Over de normalisatieplannen van de Tungelroysche Beek
kwamen geen nadere berichten in ; wij vreezen intusschen,
dat iedere wijziging in deze beek schade zal doen aan de
zeldzame Kranskarwei op ons terreintje aldaar.
In April 1936 werd de Tondensche Heide ernstig door een
heidebrand bedreigd, maar gelukkig kon die nog gestuit
worden, juist voor ons terrein bereikt was.
Tot het gemeentebestuur van Ruinen richtten wij een
verzoek tot het opmaken van een uitbreidingsplan. Wij betreuren het, dat de Dwingeloosche Heide, die nog de illusie
van oneindigheid wekt, verontsierd werd door een uitkijktoren,
geplaatst op een nieuw gebouw in deze omgeving.
Tot ons genoegen kunnen wij mededeelen, dat de brand,
welke de Hogt in het voorjaar van 1936 teisterde, geen
nadeelen heeft gehad voor de flora in het algemeen en voor de
zeldzame Spiranthes in het bijzonder.
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Van de overige bezittingen der Vereeniging vallen geen
bijzonderheden te vermelden. Tezamen beslaan zij thans een
oppervlakte van 9617 H.A. Duizenden natuurvrienden genieten
van ons werk, waardoor schatten aan kennis, geluksgevoel en
geestelijke gezondheid voor nu en altijd aan het Volk van
Nederland worden geschonken. Helpt allen, die schatten te
bewaren en te vergrooten !
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Openingswoord van den Voorzitter, Mr. P. G. van Tienhoven.
Het verheugt Uw Voorzitter U wederom in zoo grooten
getale bijeen te zien in de Algemeene Ledenvergadering van
onze Vereeniging, waardoor langzamerhand de derde Zaterdag
in Maart historische beteekenis heeft gekregen in ons bestaan.
Immers, het is als een verjaardag, waarop vrienden en kennissen
van hun belangstelling doen blijken.
Terugziende op het jaar, dat achter ons ligt, welt in ons aller
gedachten in de eerste plaats op de blijdschap, die geheel
Nederland heeft vervuld, toen te Soestdijk op 31 Januari vreugde
heerschte, omdat de geboorte van Prinses Beatrix voor ons
Volk en voor de Geschiedenis van Nederland van het allerhoogste belang is en blijheid gegeven heeft in ons aller leven,
wijl wij ons zoo nauw verbonden voelen met het Huis van
Oranje. Ook onze Vereeniging nam natuurlijk deel in de
blijdschap van Nederland en het Bestuur heeft gemeend
namens de Vereeniging zijn gevoelens te moeten vertolken
door zijn gelukwenschen aan te bieden.
Het is mij een voorrecht aan de vergadering de vereerende
mededeeling te doen, dat Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden van de belangstelling, die Hij voor het werk onzer
Vereeniging koestert, heeft willen doen blijken door zich
het Beschermheerschap der Vereeniging te laten welgevallen,
zoodat deze zich thans mag verheugen in de Hooge Bescherming van H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses Juliana en van
Haar Doorluchtigen Gemaal.
In het bestaan van onze Vereeniging is de belangrijkste
gebeurtenis geweest : de overdracht van den Imbosch op
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21 Januari 1938, belangrijk, omdat door den aankoop van dit
terrein het Nationale Park de V eluwezoom, dat bijna 2500 H.A.
besloeg, uitgebreid kon worden met bosch en heide van een
aloud landgoed, dat 1451 H.A. groot is. Hierdoor werd
een natuurreservaat geschapen, in het midden van ons land,
dat van onschatbare beteekenis is voor het Nederlandsche Volk
en vooral voor degenen, die na ons komen en steeds meer
behoefte zullen hebben aan natuurterreinen, die onze Vereeniging thans tot een oppervlakte van 12.000 H.A. in bezit
heeft weten te verwerven. Bij de groote veranderingen van
allerlei aard, die het karakter van ons land ondergaat, kunnen
de aan de Vereeniging toebehoorende terreinen als oasen worden
aangemerkt.
Doch naast het belang van het behoud van een ongerept
deel van den Zuidrand der Veluwe mag de voldoening
worden uitgesproken, dat het bedrag, benoodigd voor den
aankoop van den Imbosch, bijeengebracht werd door giften
en deelnemingen in de 2 1/2 % obligatieleening. Zonder
eenigen overheidssteun werd dit resultaat verkregen, waaruit
blijkt, dat het particulier initiatief diep gevoelt de beteekenis
der Natuurbescherming, meer misschien nog dan degenen, die
in ambtelijke positie leiding moeten geven aan den eisch van
den tegenwoordigen tijd om deelen van het landschap voor
Recreatie, Wetenschap en Natuurgenot te bestemmen. Het
particulier initiatief en het daardoor bereikte resultaat zijn
een afspiegeling van hetgeen in de gedachten van het Nederlandsche Volk leeft en Uw Voorzitter kan niet nalaten er zijn
leedwezen over te betuigen, dat de Overheid z.i. niet voldoende
aanvoelt de verplichting om mede te werken aan een doel,
dat het grootste gedeelte van ons Volk tot spontane uitingen
van opollering brengt. Niet enkelen, doch duizenden brachten
hun offer, klein en groot, want de giften wisselden tusschen
10 cents in alle schakeeringen tot / io.000.— toe, doch dit
laatste is natuurlijk een uitzondering. Het geld werd voor het
grootste deel bijeengebracht door tallooze betrekkelijk kleine
giften.
Niet alleen de Imbosch vereischte de volle ontplooiing
van onzen arbeid, want ook andere gebieden van groote waarde
kon onze Vereeniging in het afgeloopen jaar voegen bij haar
natuurreservaten. Straks uit het Jaarverslag zult U hieromtrent
bijzonderheden vernemen.
Het jaar 1937 kan dus geboekstaafd worden als een gouden
jaar in de annalen van onze Vereeniging.

Onze vreugde en voldoening waren evenwel niet geheel
onverdeeld, 'want in den kring onzer Bestuursleden moesten
wij onzen trouwen medewerker Jhr. Mr. J. W. G. Boreel
van Hogelanden, die ons met zijn warm enthousiasme
zoovele jaren terzijde stond, missen. Hij was voor ons een
voorbeeld van hoofd en hart, een aristocraat van den ouden
stempel in den besten zin des woords en weinigen, die
een hoogen leeftijd bereiken, waren, zooals hij, zoo jong
van geest en zulke geestdriftige strijders, als het ging om
het behoud van de Schoonheid en het Karakteristiek van
Nederland. Aan zijn initiatief is het te danken, dat eenige jaren
geleden door een Commissie een onderzoek werd ingesteld
naar den invloed van de wateronttrekking aan de duinen en het
rapport, dat door deze Commissie onder zijn leiding werd uitgegeven, behoort tot de belangrijkste publicaties van onze
Vereeniging.
In ons Bestuur mochten wij echter ook vreugdevolle gebeurtenissen herdenken. Prof. Dr. Eug. Dubois vierde op
28 Januari j.l. zijn 8osten verjaardag. Deze wereldvermaarde
natuuronderzoeker maakt reeds jaren lang deel uit van ons
Bestuur en besteedt zijn grooten invloed en zijn welsprekend
woord om in het bijzonder de Internationale Natuurbescherming
steun te geven en ingang te doen vinden in de Wetenschappelijke
wereld, ten einde de oogen te openen van hen, die niet voldoende
zien welk een belangrijk verlies door de menschheid geleden
zou worden als fauna en flora, in het bijzonder der ongerepte
gebieden, zouden verdwijnen. Zooals hij ons schreef, zou dit
„een verlies zijn van die levensvormen, die ons nog het meest
moeten leeren omtrent het wezen van het leven zelf, en dit
zou wel het grootste zijn, dat den menschelijken geest treffen
kai." In deze kernachtige uitdrukking ligt de grondsiag der
Natuurb,_ 'perming en is min of meer het streven onzer
Vereeniging
zcidrukt.
En voor de Wetenschap, en voor de Recreatie, en ten behoeve van het Idealisme, dat in den mensch leeft, behooren
wij te blijven strijden voor het behoud van het schoone in de
natuur, hetwelk behoort tot het meest waardevolle bezit der
Menschheid.
U allen heet ik welkom en in het bijzonder den Spreker van
hedenmiddag, den heer Vincent Cleerdin, Griffier der Staten
van Noord-Brabant, die straks de hierboven uitgesproken gedachte zal verlevendigen met zijn welsprekend woord over
een der schoonste provincies van ons land. De schoonheid
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en de bekoring van het Brabantsche Landschap kan niemand
beter in het licht stellen dan de heer Cleerdin, die door zijn
studie van en zijn liefde voor zijn provincie, als echte Brabander,
dit zoo sterk doorvoelt.
Met deze woorden open ik onze Jaarlijksche Algemeene
Ledenvergadering.
JAARVERSLAG 1937/1938,
uitgebracht door den Tweeden Secretaris, J. Drijver.
Sedert het uitbrengen van het vorige verslag hebben er
gebeurtenissen plaats gevonden, die ons de roerigste dagen
van weleer in herinnering brachten. Het bezit der Vereeniging
heeft een uitbreiding ondergaan, die met gulden letters in haar
annalen geboekstaafd kan worden. Wij denken daarbij in de
eerste plaats aan twee feiten, n.l. het in ongestoord bezit
verwerven van Gooilust c.a. te 's-Graveland en den aankoop
van den Imbosch.
Reeds eerder hebben wij gemeld, dat wijlen Mevrouw
L. D. C. Blaauw — Six, in 1934 overleden, de Vereeniging,
behoudens een aantal legaten, tot universeel erfgename benoemde. Het belangrijkste gedeelte van deze nalatenschap
werd gevormd door het bekende landgoed Gooilust met
het bijbehoorende gedeelte van het Corversbosch, tezamen
ongeveer 219 H. A. groot. Deze erfstelling werd betwist,
doch de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam heeft de
geldigheid van het testament tenvolle erkend. De tegenpartij
heeft er van afgezien tegen dit vonnis beroep aan te teekenen
en zoo kunnen wij thans de heugelijke mededeeling doen,
dat Gooilust c.a. het onbetwist eigendom der Vereeniging
geworden is.
Wij zijn er van overtuigd, dat onze donateurs en leden zich
van harte in deze uitbreiding van de bezittingen der Vereeniging zullen verheugen en met diepe erkentelijkheid de
erflaatster zullen gedenken.
Gooilust vormt een nogal gecompliceerd landschap en is
de laatste in een reeks van groote buitenplaatsen, die bij
Bussum met Bantam aanvangt en die tezamen een groot
landschappelijk geheel vormen, een imposanten woudzoom ter
plaatse, waar de hooge gronden van het Gooi of dagen naar het
plassenland van Ankeveen en Kortenhoef. Van dit geheel
is thans ongeveer de helft als natuurreservaat behouden.
Bussum bezit Bantam, Hilversum een groot deel van
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het Spanderswoud en onze Vereeniging Hilverbeek met
Schoonoord en Gooilust. Het behoeft niet nader te worden
toegelicht, dat de beveiliging van deze landgoederen, naast
de stichting van het Gooisch Natuurreservaat, van het
allergrootste belang is, in de eerste plaats voor de bevolking van het Gooi zelf, maar toch ook voor de honderdduizenden inwoners van Amsterdam en de millioenen Nederlanders.
Voor den Imbosch werd weer eens de groote trom geroerd.
De aankoop van dit gebied, een oppervlakte van 1451 H.A.
beslaande, is een natuurlijke voortzetting van de actie, die
in 1911 werd ingezet met den aankoop van Hagenau en
die ten doel had een zoo groot mogelijk Veluwe-landschap,
en wel het hoog gelegen massief in het Zuid-Oosten, in den
ouden staat te bewaren. Het karakter van het landschap sluit
zich aan bij dat van de Onzalige Bosschen, van den Zijpenberg en van Beekhuizen. Loofhout wisselt of met naaldbosschen en hier en daar met bouwland. Een derde gedeelte
ongeveer bestaat uit glooiende heide. De rustige ligging is
vooral gunstig voor het instand blijven van de fauna, die
hier speciaal wordt gekenmerkt door Edelhert, Ree, Korhoen
en Zwarten Specht.
De bemoeiingen van de Vereeniging voor den Imbosch
dateeren reeds van jaren geleden; wij hebben slechts willen
wachten op de eerste teekenen eener economische opleving,
om een lang gekoesterden wensch in vervulling te doen gaan.
Toen zich in het voorjaar van 1937 de gelegenheid voordeed
den Imbosch in eigendom te verwerven, heeft het Bestuur
gemeend niet te mogen aarzelen; op de vergadering van
20 Maart 1937 werd unaniem besloten alles in het werk te stellen
om dezen aankoop te doen slagen. De verdere onderhandelingen
met de familie van Pallandt van Rosendael — van welke
familie wij veel medewerking en tegemoetkoming ondervondenslaagden naar wensch en in Juli 1937 werd het voorloopig
koopcontract gesloten, waarbij het terrein aan de Vereeniging
in handen gegeven werd tot 1 Januari 1938. Het eenige, dat
toen nog restte, was het bijeenbrengen van de koopsom,
van de kosten van overdracht en van die, verbonden aan de
uitvoering van enkele noodzakelijke werkzaamheden, tezamen
meer dan een kwart millioen gulden.
Onze actie had tengevolge, dat een bedrag van meer dan
f 63.000.— in giften toegezegd werd en dat de 2% % obligatieleening van f 240.000.— geheel geplaatst werd. Het was voor
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ons een groote eer te ervaren, dat de plannen der Vereeniging
zich in de Hooge Belangstelling van H.M. de Koningin
mochten verheugen, die aan het Nederlandsche Volk een voorbeeld gaf door een aanzienlijke gift beschikbaar te stellen.
Met groote dankbaarheid willen wij nog gewagen van de
bijzondere spontaniteit, waarmede algemeen geofferd werd.
De overdracht vond plaats op het Kasteel Rosendael te
Rozendaal op 21 Januari j.1., ten overstaan van notaris
D. M. G. H. Putman Cramer te Velp, die zijn veelomvattende
medewerking weer belangeloos verleende, waarvoor wij hem
nogmaals onzen hartelijken dank willen betuigen.
In verband met de werkzaamheden, die de eerste jaren zullen
moeten worden uitgevoerd — doch zoodanig, dat het karakter
van het natuurmonument behouden blijft — verzochten wij
aan de Regeering een subsidiebedrag op grond van art. 12
der Boschwet. Het heeft ons eenigszins bevreemd, dat tegen
inwilliging van dit verzoek bezwaar gemaakt werd. Wij willen
constateeren, dat het totaal der jaarlijksche subsidies, door
de Regeering op grond van de Boschwet verleend, f 85.00o.—
beloopt — in verschillende gevallen wordt aanzienlijk meer
dan f ioo.— per H.A. vergoed — en dat van dit bedrag van
f 85.00o.— in 1938 aan onze Vereeniging ten goede komt ....
f Soo.—, indertijd toegezegd ten behoeve van den aankoop
van het Onzalige Bosch. De terreinen der Vereeniging, behouden voor het Nederlandsche Volk, voor niet-leden zoowel
als voor leden, beslaan een oppervlakte van 12.000 H.A.!
Op Texel heeft de Polder Waalenburg sinds de bemaling
zijn fenomenale vogelbevolking belangrijk zien verminderen.
De rijkdom aan vogels is nu vooral te vinden langs den
Oostrand van het eiland, in het bijzonder in het lage land
tusschen Oudeschild en Oosterend. Daar bezaten wij reeds
het Molenmieland, het Biittikofer's Mieland, het Schar en
de Thijsse's Fienweid en het is ons nu gelukt onder den
Hoogen Berg nog een perceel mieland aan te koopen, ter
grootte van ruim 5 H.A. Tot dit terrein behoort een brakwaterplas en daardoor en door de gesteldheid van zijn
bodem bezit het alle eigenschappen, welke door Kluten,
Vischdiefjes, Tureluurs en andere vogels aan een broedgebied
gesteld worden.
De aangename samenwerking met de 3o Gemeenschappelijke
Polders wordt gedemonstreerd door de wijze, waarop het
Bestuur aan onze Vereeniging in huur gaf twee belangrijke
wateren, het Molenzwin in den polder het Noorden en den
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eenige jaren geleden, ten behoeve van de Zuiderzeewerken,
gegraven plas bij Dijkmanshuizen. Van het Bestuur van den
Prins Hendrikpolder pachtten wij nog het kanaal langs de
Zuiderzee. Al deze terreinen zijn bestemd als reservaten voor
waterwild en andere vogels.
Er mag hier nog wel eens aan herinnerd worden, dat eenige
jaren geleden het Bestuur van den Eyerlandschen Polder
op dezelfde welwillende wijze aan onze Vereeniging in pacht
gaf het grootste deel van de schorren en slikken achter den
Polder Eendracht, de Vlakte van Kerken, ter grootte van niet
minder dan 1173 H.A., Deze zand- en slibvlakte, oploopend
tot begroeide schorren, is haast wereldberoemd geworden door
de ontelbare scharen van waadvogels, eenden en rotganzen, die
er tijdens den trek verschijnen of er overwinteren.
De overdracht van een gedeelte van de Bol, waarover in
het vorige verslag gesproken werd, heeft door allerlei omstandigheden eenige vertraging ondergaan; op 23 December 1937
ging dit terrein, groot 17 H.A., in eigendom aan de Vereeniging
over.
De Vereeniging heeft zich in een nieuwe landstreek gevestigd,
n.l. aan 't Twiske, tusschen Landsmeer en Oostzaan. Een
tweetal perceelen, venig riet- en moerasland, tezamen
± 15 H.A., heeft zij daar in bezit verworven, een haast ontoegankelijk terrein, bevolkt door velerlei riet- en moerasvogels,
met als indrukwekkendste verschijningen de Roerdomp en de
Bruine Kiekendief. De flora van dit natuurmonument wordt
het best getypeerd door de forsche pollen Dophei en de vele
sphagnumvelden, welke er voorkomen.
Behalve voor de genoemde aankoopen werden nog tal van
overdrachtsacten gepasseerd voor uitbreiding en afronding van
reeds eerder verworven bezittingen. Wij genoten telkens weer
de zoo hoog gewaardeerde, belangeloos "verleende, medewerking
van Notaris E. Th. Scheltinga Koopman to Amsterdam. Voor
den krachtigen steun, weer aan de Vereeniging verleend,
willen wij hem en zijn medewerkers ook ditmaal van harte
dank zeggen.
Bij een publieke veiling van gronden onder Aalsmeer
konden wij de hand leggen op twee perceelen rietland,
tezamen 5 H.A. groot, waarop wij reeds lang het oog
gevestigd hadden, omdat zij eigenlijk een geheel vormen
met onze bezitting aan den Oosteinder Poel, indertijd
aangekocht van de Gemeente Aalsmeer en later door
enkele nieuwe aankoopen uitgebreid. De Oosteinder Poel
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vormt een beroemd natuurmonument, vooral op botanisch
gebied, en wij beschouwen het als onze plicht, de merkwaardige
grondflora gelegenheid te geven zich te handhaven. Tusschen
onze eigendommen liggen twee perceeltjes rietland, welke nog
aan de Gemeente Aalsmeer toebehooren en welke tezamen
groot zijn 15 A. en 65 c.A. Wij hebben ons tot het Gemeentebestuur gewend met verzoek deze terreintjes aan de Vereeniging
over te doen. Met genoegen willen wij er gewag van maken,
dat het College van B. en W. van Aalsmeer met de grootste
welwillendheid ons verzoek ingewilligd heeft door aan den
Raad voor te stellen de beide perceeltjes aan de Vereeniging
te verkoopen voor een som van een gulden. De Gemeenteraad
heeft in zijn vergadering van 7 Maart 1938 met algemeene
stemmen dit voorstel aangenomen. Wij willen B. en W. en den
Raad van Aalsmeer onzen dank niet onthouden.
In het Brabantsche Kempengebied, in de streek der
Zeven Zaligheden, ligt de De Cartier Heide, een zaligheid
op zich zelf, al is zij niet onder het officieele zevental
gerangschikt. Dit terrein werd ons in 1932 grootendeels ten
geschenke aangeboden door Zijne Excellentie E. Baron de
Cartier de Marchienne, Ambassadeur van den Koning der
Belgen te Londen, en een van de beste vrienden der Vereeniging. Nu hij zijn overige bezittingen aldaar van de
hand wilde doen, stelde hij de Vereeniging in de gelegenheid
haar natuurmonument tegen taxatieprijs uit te breiden
met die perceelen, welke naar het oordeel van het Bestuur
daarvoor in aanmerking kwamen. Haast onnoodig te zeggen,
dat wij die gelegenheid dankbaar aanvaard hebben. Een
oppervlakte van ruim 8 H. A. werd aan het natuurmonument toegevoegd, terwijl wij bovendien door ruiling van
grond de begrenzing hebben kunnen verbeteren. Tenslotte werd
nog op de perceelen in de omgeving van ons bezit een erfdienstbaarheid van niet-bebouwing gevestigd, ter verkrijging van een
betere beveiliging van onze terreinen.
Ons bezit bij Wanneperveen met de bekende aalscholverskolonie, breidde zich in het afgeloopen jaar uit ; behalve in
het rietland is onze Vereeniging thans ook mede-eigenaresse
geworden in de Belter Wijde zelf. Het geheele bezit beslaat
nu een oppervlakte van 41 H.A.
De aalscholverskolonie is van jaar tot jaar in sterkte toegenomen en telde in 1937 ruim 1900 paren. Aan de Nederlandsche
Vereeniging tot Bescherming van Vogels, waarmede wij, zooals
bekend is, in nauwe relatie staan, werd vergunning verleend
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in en bij deze broedplaats een onderzoek te doen instellen naar
de voeding van de Aalscholvers en naar de nog steeds onbekende verhoudingen tusschen deze vischetende vogels en den
vischstand.
Ook de Dwingeloosche Heide pleegde weer een aanslag
op onze middelen; wij slaagden er n.1. in een strook gronds
aan te koopen, die het natuurmonument over groote lengte
doorsneed.
Het Buurserzand, het geschenk van wijlen ons betreurd
Bestuurslid den heer J. B. van Heek, vormt niet overal
een afgerond geheel. Door ruiling van grond hebben wij de
begrenzing kunnen verbeteren. Wij hebben hier een smalle
strook afgestaan tot verbreeding van de Buurser Beek. De
strijd om deze beek is thans ten einde; het verheugt ons te
kunnen mededeelen, dat de verbetering van den waterafvoer
in mindere mate het landschap aantast dan aanvankelijk
geducht werd.
Het Buskersbosch bij Winterswijk wordt aan een zijde
begrensd door de schilderachtige en soms ongetemde Slingebeek ;
door den aankoop van een tweetal kleine perceelen hebben
wij nu vasten voet aan de overzijde dier beek gekregen.
Het Meertje de Waal bij Rockanje, bekend om zijn
kalkafzetting en om zijn geneeskrachtigen modder, is in 1929
eigendom der Vereeniging geworden. In het afgeloopen jaar
werd het uitgebreid met 4 H.A. drassig weiland; wij zijn hierbij
grooten dank verschuldigd aan de Maatschappij „Voome's
Duin", die dezen aankoop heeft voorbereid en bevorderd.
Van het oudste bezit der Vereeniging, het Naardermeer,
zullen wij een paar honderd vierkanten Meter hebben of
te staan ten behoeve van verbreeding van den Rijksweg
tusschen Muiden en Naarden. Deze strook grond ligt gelukkig
buiten den ringdijk, derhalve ook buiten het eigenlijke
Naardermeer.
In 1921 ontving de Vereeniging ten geschenke het landgoed
Dennenoord, groot ruim 4 H.A., en grootendeels gelegen
in de Gemeente Naarden, overigens binnen het gebied van
Huizen. Deze schenking geschiedde uit sympathie met, doch
tevens als steun aan de Vereeniging. Het gedeelte in Naarden
is met een hek omsloten en is niet voor het publiek toegankelijk.
Het strookje in Huizen, vrijwel door bebouwing ingesloten,
lag volkomen onbeschermd. Dit leidde tot allerlei ongewenschte toestanden; in overleg met de familie van den
overleden schenker heeft het Dagelijksch Bestuur daarom
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besloten een gedeelte als bouwterrein van de hand te doen,
waardoor de beveiliging van het eigenlijke Dennenoord
bevorderd werd.
De Oisterwijksche Bosschen en Vennen werden uitgebreid
met een perceel heidegrond onder Moergestel. Deze aankoop
werd in hooge mate vergemakkelijkt door de groote medewerking, van de eigenaresse, Mevrouw E. W. de Jonge van
Zwijnsbergen, ondervonden.
Wij hebben het overlijden te betreuren van ons Bestuurslid
Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, een van onze
bekwaamste en invloedrijkste medewerkers.
Mr. A. Baron van Haersolte, die sedert vele jaren zitting
had in ons Bestuur, zag zich tot onze spijt genoodzaakt
deze functie, als gevolg van toenemende werkzaamheden, neer
te leggen. De banden met de Vereeniging wil hij gaarne aanhouden en ook in de toekomst kunnen wij een beroep op zijn
juridische voorlichting doen.
De heer E. D. van Dissel, Bestuurslid der Vereeniging,
werd in ruimen kring gehuldigd bij zijn aftreden als Directeur
van het Staatsboschbeheer, Prof. Dr. Eug. Dubois bij de
viering van zijn 8osten verjaardag en zijn benoeming tot
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Onze boschwachter H. Brinksma genas gelukkig van de
gevolgen van het verkeersongeval, dat hem in Maart 1937
overkwam. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis was hij een
kwart eeuw in dienst der Vereeniging; dien dag, 3 April 1937,
werd hem de Zilveren Eere Medaille van Oranje-Nassau uitgereikt door onzen Voorzitter, in tegenwoordigheid van ons
Bestuurslid Mr. S. Baron van Heemstra, Commissaris der
Koningin in Gelderland.
Onze opzichter op Texel, de heer D. Bruin Czn., bereikte
op I Augustus 1937 den 8o-jarigen leeftijd. Gelukkig kunnen
wij hem nog met een gerust hart de vele belangen der Vereeniging op dat eiland toevertrouwen.
De in 1937 aftredende Bestuursleden werden herbenoemd.
Als nieuwe Bestuursleden werden gekozen de heeren Mr. Dr.
W. G. A. van Sonsbeeck, Mr. M. van der Goes van Naters,
Jhr. Mr. P. J. H. M. van der Does de Willebois en Mr. Dr. W. A.
J. M. van Waterschoot van der Gracht.
Voor het eerst sedert jaren kunnen wij gewag maken van
een stijging der contributie-inkomsten, al is die stijging ook
nog gering, n.l. van f 47.080.89 tot f 48.069.41.
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Aan de Vereeniging werden acht legaten, wisselend van
f 150.— tot f io.000.—, uitgekeerd of toegekend. Een der
legaten was belast met vruchtgebruik, doch uit sympathie met
de Vereeniging heeft de vruchtgebruikster van haar rechten
of stand gedaan.
Wijlen Mejuffrouw H. W. Beyerinck, een dergenen, die
aan onze Vereeniging een legaat vermaakte, heeft in haar
testament een stichting, „de Prof. Beyerinckstichting De Haar"
in het leven geroepen, met de bedoeling „De Haar", gelegen
te Gorssel, als natuurmonument te doen beheeren, onder
toezicht van onze Vereeniging.
Over de Geldersche Vallei hebben wij in het verslag
1935/1936 reeds eenige mededeelingen gedaan. Zeer tot ons
leedwezen moeten wij daaraan thans toevoegen, dat het niet
mogelijk gebleken is het belangrijkste gedeelte op natuurwetenschappelijk gebied, een terrein van ongeveer 4o H.A., als
natuurmonument te behouden.
Ook ditmaal bleven wij tevergeefs wachten op het tot
stand komen van een Natuurbeschermingswet. Verleden
jaar werd, in samenwerking tusschen de Departementen van
Landbouw en Visscherij en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, een ontwerp opgemaakt, doch onlangs vermeldden
de dagbladen — en wij hebben daarvan met eenige bevreemding
kennis genomen — dat de Minister van Economische Zaken
aan de Directie van den Landbouw opdracht gegeven heeft
het ontwerpen van een Natuurbeschermingswet in studie te
nemen. Gelet op dezen gang van zaken ziet het er naar uit,
dat het in het gunstigste geval nog geruimen tijd zal duren,
eer een ontwerp aan de Staten-Generaal zal worden voorgelegd, en dat, terwij1 alles steeds dringender om zulk een
wet roept.
Het Provinciaal Bestuur van Gelderland heeft gemeend zelf
de hand aan den ploeg te moeten slaan; de Staten van dit
Gewest namen een Natuurbeschermingsverordening aan, aan
welke intusschen de goedkeuring van de Kroon nog niet verleend werd. Wij moeten het Provinciaal Bestuur van Gelderland
er dankbaar voor zijn, dat het zijne voile aandacht aan het
vraagstuk van natuurbescherming wijdt.
De nieuwe Vogelwet is op 1 October 1937 in werking
getreden, tegelijk met een groot aantal uitvoeringsbepalingen.
In het Leuvenumsche Bosch hadden wij in 1936 te
kampen met een plaag van de larven der Dennenbladwesp,
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die wel is waar plaatselijk, doch dan bij millioenen de naalden
afknaagden.
Op ons terrein de Oisterwijksche Bosschen en Vennen zal
binnenkort een brandtoren verrijzen, op verzoek van de NoordBrabantsche Boschbrandweervereeniging, een instelling, diP in
dat Gewest goede diensten kan verleenen.
De Loonsche en Drunensche Duinen hadden te lijden van
herhaalde houtdiefstallen. Het gelukte onzen boschwachter
eenige keeren de daders te betrappen.
Het Hoogheemraadschap van Voorne had een nieuwe
keur ontworpen, waarin het zich groote rechten toekende op
het duinlandschap, ook op het deel van onze Vereeniging.
Wij hebben gemeend onze bezwaren tegen dit ontwerp kenbaar
te moeten maken, aanvankelijk bij Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, welk College onze bezwaren onderschreef, en
later, toen het Hoogheemraadschap in beroep gekomen was,
bij den Raad van State. Ook dit hooge College stelde onze
Vereeniging in het gelijk.
Zoowel in het voorjaar van 1937 als in dat van 1938 had
ons heidenatuurreservaat onder Dwingeloo en Ruinen te
lijden onder branden, die soms een ernstigen omvang dreigden
aan te nemen. Wij hebben gemeend ons tot Gedeputeerde
Staten van Drenthe te moeten wenden met het verzoek
maatregelen van overheidswege tegen het brandgevaar te
bevorderen.
Een gedeelte van de perceelen, behoorende tot het
Balinger- en Mantinger Zand, viel, volgens het besluit van
het Waterschapsbestuur, onder den aanslag van het Waterschap „Weg Drijber-Mantinge". Door het College van Gedeputeerde Staten werd deze aanslag vernietigd.
Ter inkrimping van het aantal kokmeeuwennesten op de
Rengersmiede hebben wij verleden jaar een tweetal vergunningen verkregen tot het rapen van eieren; het ligt in
de bedoeling ook in de toekomst den strijd tegen de overbevolking dezer vogels op dezelfde wijze aan te binden.
In den zomer van 1937 brachten wij onder het deskundig
geleide van Ir. A. Zandstra, ingenieur van het Waterschap
Westerwolde, een bezoek aan de nieuwe bezittingen der
Vereeniging het Metbroek en het Liefstinghsbroek. Tot
onze spijt moesten wij constateeren, dat het Metbroek nog
al te lijden had onder kwaadwillige vernieling. Sommige bezoekers hebben blijkbaar behoefte gehad op zulk een wijze uiting
te geven aan hun dankbaarheid voor de genoten gastvrijheid.
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De wetenschappelijke beteekenis van de Baanakkers bij
Jisp, een van de miniatuur-natuurmonumenten, werd nog
verhoogd door het vinden, in de naaste omgeving van ons bezit,
van een zeldzame plantensoort, het Klein Nymfkruid (Najas
minor).
Het gevaar schijnt niet denkbeeldig te zijn, dat het kleine
eiland Griend doormidden zal scheuren tengevolge van de
hoogere vloeden, welke na de afsluiting van de Zuiderzee
optreden. Gelukkig blijft dit eilandje nog steeds een vogelreservaat van den eersten rang. Volgens opgave van de bewakers nestelden er in 1937 ruim 27.000 paren Groote
Sterns, en ongeveer 20.000 paren Vischdiefjes en Noordsche
Sterns. De heer G. A. Brouwer constateerde ook een vermeerdering van de Noordsche Sterns, vergeleken bij 1926.
De Groote Sterns bezetten slechts een klein gedeelte van het
eiland, want van de 27.000 nesten werden er ongeveer
25.000 geteld op een oppervlakte van 3600 vierk. Meter.
Een aantal biologen werkt samen ter verkrijging van gegevens,
met de bedoeling een monografie samen te stellen over dit
eenzame oord. Onze Vereeniging steunt dit onderzoek door
het beschikbaar stellen van een subsidie.
In 1937 werd op Texel weer het broeden van den Middelsten
Zaagbek geconstateerd, het tweede broedgeval op Texel en
het derde in Nederland. Deze zeldzame verschijning vestigde
zich ditmaal op de Thijsse's Fienweid.
Met deze allerminst volledige opsomming van het werk
onzer Vereeniging over het afgeloopen jaar moeten wij volstaan.
Wij hopen ook in het komende jaar weer op Uw aller medewerking en steun te molten rekenen.
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Openingszvoord van den Voorzitter, Mr. P. G. van Tienhoven.
Alvorens deze jaarlijksche natuurmonumentale bijeenkomst
der Nederlandsche natuurvrienden te openen, is het mij een
voorrecht een woord van welkom tot U alien te richten en
onze erkentelijkheid er voor uit te spreken, dat gij de moeite
genomen hebt om wederom in grooten getale op te komen.
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Het Bestuur mag daaruit tot zijn voldoening opmaken, hoezeer
de Vereeniging leeft in Uw aller harten.
In het bijzonder mag ik namens U allen zeker mijn waar deering uitspreken voor de tegenwoordigheid van de heeren :
E. A. Kuipers, vertegenwoordiger van den Minister van.
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. Bakker, vertegenwoordiger van den Minister van Financien, Dr. Ir. L. R.
Wentholt, vertegenwoordiger van den Minister van Waterstaat,
Dr. J. A. van Steyn, vertegenwoordiger van den Minister van
Economische Zaken, Meijer de Vries, vertegenwoordiger van
den Minister van Sociale Zaken, den Majoor van den Generalen
Staf G. J. Sas, vertegenwoordiger van den Minister van
Defensie, de heeren W. M. A. Galiart en J. H. van Manen,
leden van het Provinciaal Bestuur van Limburg, en verschillende Burgemeesters.
Wij zijn erkentelijk voor de belangstelling, welke er van
overheidswege bestaat in den arbeid, dien wij verrichten. Wij
vertrouwen, dat alien van onze vergadering den indruk zullen
medenemen, dat natuurbescherming leeft, als een onontbeerlijke
eisch des tijds, in de harten van het geheele Nederlandsche
yolk; het groote aantal aanwezigen geeft daarvan onmiskenbaar blijk.
Het bedroeft Uwen Voorzitter om in dit welkomswoord
uiting te moeten geven aan ons diep leedwezen over het zeer
zware verlies, dat onze Vereeniging heeft geleden door het
heengaan van haar Onder-Voorzitter, den heer H. C. Rehbock,
op 25 October 1938. Van den beginne af is hij een der pijlers
geweest, waarop de Vereeniging den grondslag heeft gevonden
om tot zoo verrassende grootte uit te groeien. Hij, de invloedrijke
Amsterdamsche koopman, had een bijzonderen eerbied voor
de wetenschap, een groote lief de voor de natuur van Nederland
en een helder besef van de beteekenis van een rijk en zuiver
landschap voor de levensvreugde van geheel het yolk. Hij stond
aan onze zijde bij het nemen van kloeke besluiten en bij de
omzichtige, doch doelbewuste, uitvoering daarvan. Van den
aanvang af, gedurende bijna 35 jaren aaneen, heeft hij de
Vereeniging met zijn geheele persoonlijkheid gediend en hij
heeft ons niet alleen zijn medewerking, doch ook zijn vertrouwen
tenvolle geschonken. Bovendien was hij Voorzitter van de
Financieele Commissie, die den Penningmeester bij zijn taak
terzijde staat. Dat de taak van onze Financieele Commissie geen
sinecure is, behoef ik hier niet uiteen te zetten, nu bijna vier
millioen gulden werd besteed voor het aankoopen en veilig stellen
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der ongeveer 12.000 H.A., welke de Vereeniging haar eigendom
mag noemen. Wij hebben steeds zijn vasten en kiaren blik, zijn
scherp oordeel over heden en toekomst bewonderd en gewaardeerd en daarnaast hebben wij zijn beminnelijke en innemende
persoonlijkheid leeren kennen, wier karaktereigenschappen door
zijn grooten eenvoud werden verhoogd; als een goed vriend
was hij steeds bereid om zijn kennis en ervaring geheel ter
beschikking van de Vereeniging te stellen. Zijn heengaan treft
de Vereeniging en ons, en ieder die hem gekend heeft persoonlijk,
gelijkelijk zwaar. Wij zullen zijn trouwen handdruk, zijn helder
inzicht en zijn onverflauwde belangstelling met droefheid
ontberen.
Een veel bewogen, moeilijk, jaar ligt achter ons, dat zijn
schaduwen vooruitwerpt. Niet, dat het onze Vereeniging niet
naar wensch gaat ; integendeel, de yolk belangstelling en
sympathie van talloozen is ruimschoots ons deel geweest.
Daardoor toch mochten wij het benoodigde bedrag voor den
aankoop van het Fochtelooer hoogveen ontvangen, terwiji
tevens uitbreiding gegeven kon worden aan verschillende
onzer natuurmonumenten. Steun werd ons gegeven door jong
en oud, onverschillig uit welken politieken kring of van welken
maatschappelijken stand.
Dit geeft ons goeden moed en nimmer hadden wij dien meer
noodig dan thans. Dreigende onweerswolken pakken zich samen
boven de schoonheid van Nederland. De onafwijsbare werkverschaffing legt meer dan ooit beslag op den Nederlandschen
bodem. Helaas leidt dat soms, hetzij door onwetendheid of
onverschilligheid, hetzij door overmaat van ijver, tot vernietiging van landschappen en levensvormen, die behooren tot
onze hoogste nationale schatten.
Onze Vereeniging is zich er ten volle van bewust, dat primaire
belangen als bovengenoemd groote zorg en opoffering vereischen,
doch onder deze primaire belangen moet ook het behoud van
ongerept natuurbezit gerangschikt worden om zijn waarde
op het gebied van wetenschap, schoonheid en recreatie. Immers,
de mensch kan de opheffende en opwekkende kracht, welke
van de Natuur uitgaat, niet missen.
De oplossing is in vele gevallen moeilijk — wij geven het
gaarne toe — doch waar de ernstige wil voorzit om bij de
groote veranderingen, die de natuur ondergaat, het behoud
van sommige deelen recht te doen wedervaren, achten wij het
niet onmogelijk, dat met de eischen van practische natuurbescherming rekening gehouden wordt.
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Samenwerking en juist begrip van deze groote belangen
voor het Nederlandsche Volk zijn een gebiedende eisch. Ook
hier geldt ten voile : Zoekt wat bindt en niet wat scheidt.
Moge de naaste toekomst ons de overtuiging schenken, dat
men aan de wenschen — of liever gezegd de eischen — van
een groot deel van het Nederlandsche Volk, om in het bezit
te blijven van de natuurlijke schoonheid van zijn land, waarvoor
de zorg aan onze generatie slechts tijdelijk is toevertrouwd,
tenvolle tegemoet wil komen, want zij zijn een levensbelang
voor heel het yolk in dezen tijd, en meer nog in komende eeuwen.
JAARVERSLAG 1938/1939,
uitgebracht door den Tweeden Secretaris, J. Drijver.
Het zwaartepunt van ons werk lag in het afgeloopen jaar in
het Noorden des lands, aan de Friesch-Drentsche grens
in de omgeving van Fochteloo, Appelsga en Veenhuizen.
Sinds jaar en dag hadden wij het als een noodzakelijkheid gevoeld aan de bonte rij van natuurmonumenten een
landschapstype toe te voegen, dat eenmaal algemeen was
binnen onze grenzen, doch dat met verontrustende snelheid
aan het verdwijnen is, nl. het levende hoogveen. Het zijn
de oogenschijnlijk wellicht wat Barre en ongastvrije velden,
bruin getint door Struik- en Dopheide, met sompige moerassen,
waarin de veenmossen een veerende begroeiing vormen. Maar
een hoogveengebied is een wereld op zich zelf, een eenheid
met eigen schoonheid, met eigen flora en fauna. Voor de
wetenschap is het behoud van zulk een landschap van zeer
bijzondere beteekenis.
De Provinciale Vereeniging voor Natuurbescherming „It
Fryske Gea" vestigde onze aandacht op het Fochtelooer
Veen, waarvan een belangrijk gedeelte, wel is waar, reeds gecultiveerd is, maar waarvan het nog ongerepte gebied voldeed
aan de hooge eischen, welke aan een natuurmonument gesteld
moeten worden. Bij een inspectietocht, in Juni 1937, bleek
ons inderdaad, dat dit veen alleszins voor behoud in aanmerking kwam.
Het grootste gedeelte van dit gebied behoorde toe aan de
N.V. De Gezamenlijke Compagnons van de Opsterlandsche
en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaerten, een organisatie
van eerbiedwaardigen ouderdom, welker administreerend gecomitteerde, de heer W. L. Ridder van Rappard, ons over
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het moeiliik begaanbare terrein rondleidde. Van den aanvang
af hebben wij van de Gezamenlijke Compagnons de grootst
mogelijke medewerking ondervonden en dat gaf direct al goede
verwachtingen voor een gunstig verloop.
Juist in dien tijd naderden de onderhandelingen over den
aankoop van den Imbosch haar einde en het was natuurlijk
niet doenlijk om voor twee terreinen te zelfder tijd een beroep
op den steun van de vrienden der Vereeniging te doen.
De Gezamenlijke Compagnons hebben deze moeilijkheid op
eenvoudige wijze opgelost; zij verklaarden zich nl. bereid het
gedeelte van het Fochtelooer Veen, waarop wij het oog geslagen hadden, aan de Vereeniging in handen te geven tot
I Augustus 1938 en zij deden dit daarenboven op zeer aannemelijke voorwaarden. Gaarne zeggen wij hun dan ook dank
voor zooveel medewerking. Behalve met de genoemde eigenaars hadden wij ook te maken met enkele particulieren,
wier bezittingen onmisbaar waren ter verkrijging van een goed
afgerond geheel. Hier rezen nieuwe moeilijkheden, doch ook die
konden tijdig overwonnen worden.
Onze oproep om steun vond allerwegen weerklank. Vele
giften kwamen binnen, varieerend tusschen tien cents en
f moo.— en nog meer. Het totale bedrag, dat ontvangen werd,
beliep f 24.002,82, dat der rentelooze voorschotten, af te lossen
in tien jaarlijksche termijnen, f 6900.—.
Het was ons een bijzondere eer en een groote voldoening,
dat het H.M. de Koningin behaagde voor het behoud van
het Fochtelooer Veen een aanzienlijke gift ter beschikking
van de Vereeniging te stellen, zooals ook bij vroegere gelegenheden herhaaldelijk geschiedde. De Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen verleende voor dezen aankoop
een subsidie en gaf daardoor ondubbelzinnig blijk van zijn
groote ingenomenheid met de pogingen tot het behoud van
een voor de wetenschap zoo belangrijk terrein. Op voorstel
van Gedeputeerde Staten hebben de Provinciale Staten van
Friesland besloten den aankoop met een bijdrage van f moo.—
te steunen.
Wij hadden aanvankelijk gemeend ons met een veengebied van ongeveer 15o H.A. tevreden te moeten stellen,
doch konden ten slotte een grooter plan ten uitvoer brengen ;
het nieuwe natuurmonument beslaat nl. een oppervlakte van
ongeveer 200 H.A.
De overdracht van het terrein, behalve van een klein gedeelte,
dat door een samenloop van omstandigheden nog niet ge48
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transporteerd kon worden, vond plaats op 20 September 1938,
ten kantore van Notaris J. M. Cammenga to Oosterwolde.
Een woord van bijzondere erkentelijkheid mag niet onthouden
worden aan het Bestuur van „It Fryske Gea", dat zich
van den aanvang af op het standpunt gesteld heeft, dat het
hier, nu een nagenoeg verdwenen landschapstype in het
geding kwam, een nationaal natuurbeschermingsbelang gold,
meer dan een provinciaal, en dat derhalve ook een nationale
actie gevoerd moest worden, waartoe onze Vereeniging het
aangewezen lichaam was. In feite, het komt er bij een streven
als het onze ook niet op aan, wie iets tot stand brengt, doch
dat er iets tot stand komt en dan zoo goed mogelijk.
Het nieuwe natuurmonument, waarvan afmetingen en waterstaatkundige ligging goede kansen bieden, dat het levend
hoogveen ook levend kan blijven, strekt zich, met een breedte
van drie kwart Kilometer, langs de provinciale grens uit, van
de Vierde Wijk in het Zuiden tot voorbij de hoogten van de
Bonghaer in het Noorden.
In de omgeving van ons nieuwe bezit werd de laatste jaren
nog het broeden geconstateerd van den zuidelijken vorm van.
den Goudplevier, een vogel, die overigens nagenoeg wegontgonnen is in Nederland.
Moet voor een aankoop als de bedoelde de groote trom
geroerd worden, andere voltrekken zich in alle stilte. Geen
j aar gaat er voorbij, of nu eens dit, dan weer dat natuurmonument wordt uitgebreid, ter afronding en uitbreiding van
het reeds verworven bezit. De belangrijkste aankoopen golden
ditmaal:
. 6 H.A.
het Balinger- en Mantingerzand met .....
de Loonsche- en Drunensche Duinen met ruim . . 1 H.A.
46 H.A.
ons bezit onder Wanneperveen met .......
1 H.A.
de De Cartierheide met bijna
17 Aren
het Soesterveen met
Zelfs het Naardermeer, dat vrijwel geheel door cultuurland
is ingesloten, kon met een oppervlakte van een halve H.A.
vergroot worden; het belang van deze transactie is vooral
gelegen in een betere begrenzing en in een grootere beveiliging
van ons oudste natuurmonument.
In Juni 1938 vierde Mevrouw 0. Burdet—van der Vliet,
een dergenen, die van den aanvang af de groote waarde
van de Vereeniging en van haar streven hebben ingezien, haar
8osten verjaardag, terwijl de heer A. Burdet, wiens bijzondere

beteekenis voor ons werk wij hier niet uiteen behoeven te
zetten, in September den 78-jarigen leeftijd bereikte.
Bij hun vele goede vrienden rees de vraag, wat zij zouden
kunnen doen ter huldiging van beiden, wier naam in Nederland
en daarbuiten zulk een goeden klank verworven beef t. In den
vriendenkring was men algemeen van meening, dat het echtpaar
Burdet het best geeerd zou kunnen worden in en door hun
werk en hun belangstelling, waarin de in het wild levende
vogels en hun bescherming zulk een voorname plaats innemen.
Onze Vereeniging en de Nederlandsche Vereeniging tot
Bescherming van Vogels, welke beide zoo zeer veel dank aan
den heer en mevrouw Burdet verschuldigd zijn, sloten zich
gaarne bij dezen gedachtengang aan. Er was vooral Pen terrein,
dat door zijn ligging en zijn geaardheid waardig geacht werd
in deze huldiging te worden betrokken en dat was een perceel
zilt en drassig grasland, ter grootte van ruim II H.A., „Het
Hop" op Texel, op welk eiland de heer Burdet zijn grootste
triomfen vierde. Het Hop is gelegen tusschen Oudeschild en
Oosterend, niet ver van den zeedijk bij Dijkmanshuizen en het
grenst — wat dit modderige grasland nog aantrekkelijker
maakte — aan Thijsse's Fienweid. Jaarlijks wordt het Hop
bewoond door een flinke kolonie Groote Sterns, terwijl Vischdiefjes, Kluten, Tureluurs en allerlei andere vogels er in groot
aantal huizen. Het zij genoeg te vermelden, dat het Hop nog
een goed denkbeeld geeft van den overweldigenden en indrukwekkenden rijkdom der Texelsche vogelpolders van een kleine
halve eeuw geleden.
De van vele zijden toegezegde bedragen stelden de huldigingscommissie in staat, dit unieke terrein aan te koopen
en zij legde daarbij vast, dat het voortaan bekend zal staan
als „Burdet's Hop".
Dit vogelparadijs werd aan den heer en mevrouw Burdet
aangeboden; door langdurige ongesteldheid van den heer
Burdet kon dat pas onlangs — en dan nog schriftelijk —
geschieden. De heer en mevrouw Burdet hebben gemeend,
dat de broedplaats, welke hun naam draagt, een blijvend
natuurmonument diende te worden en zij hebben het uit die
overweging ten geschenke aangeboden aan onze Vereeniging.
Onnoodig te zeggen, dat wij dit aanbod gaarne aanvaardden en het
beheer zullen voeren overeenkomstig de wenschen der schenkers.
In het midden van het eiland en in het beste gedeelte op
vogelkundig gebied bezit de Vereeniging thans een aaneengesloten terrein van bijna 45 H.A.
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Het ledental vertoont eenigen vooruitgang; het beliep op
I Januari 1939 12.698 tegen 12.314 een jaar te voren. Het
bedrag aan jaarlijksche contributie steeg van f 48.o69.41 op
f 48.420.225, een kleine vermeerdering weliswaar, maar die toch
vertrouwen voor de toekomst Beef t.
Na de vorige jaarvergadering werden aan de Vereeniging
drie legaten vermaakt, met bedragen van f 150.—, f i000.— en
f 3000.—, terwijl een vroeger toegekend legaat van f 2000.-,
belast met vruchtgebruik, uitbetaald werd. Dezer dagen werd
nog ontvangen een in 1921 besproken legaat van f 3000.—,
op welk bedrag evenwel korting moest worden toegepast.
De Vereeniging trof een zeer zwaar verlies door het overlijden,
op 25 October 1938, van onzen Onder-voorzitter, den heer
H. C. Rehbock, wiens groote beteekenis en verdiensten
voor de Vereeniging reeds door den Voorzitter werden geschetst.
Wij hebben ook het verlies te betreuren van Dr. H. W.
Heinsius, die eenige jaren geleden, als gevolg van zijn
gezondheidstoestand, uit ons Bestuur getreden is. Wij willen
hem gedenken als een der pioniers der Vereeniging, die krachtig
medegewerkt heeft aan haar oprichting en die haar jaren lang
gesteund heeft als lid van het Dagelijksch Bestuur en Tweeden
Secretaris.
Als nieuwe Bestuursleden werden in 1938 gekozen de heeren
G. A. Brouwer, Mr. Dr. L. N. Deckers en G. J. van Heek
Jr.; de aftredende leden werden herbenoemd.
Het is ons een bijzondere eer te kunnen vermelden, dat het
Z. K. H. Prins Bernhard der Nederlanden behaagd heeft het
beschermheerschap der Vereeniging te aanvaarden.
Door het Bestuur van den Kon. Nederlandschen Toeristenbond A.N.W.B. werd de gouden Bergsma-medaille, bestemd
als een erkenning van bijzondere verdiensten op het gebied
van natuurbescherming in Nederland, welke medaille in 1938
voor de eerste maal werd uitgereikt, toegekend aan onzen
Voorzitter, Mr. P. G. van Tienhoven, en aan onzen Secretaris,
Dr. Jac. P. Thijsse. Wij zijn ervan overtuigd uit naam van U
alien te spreken, indien wij beiden onze hartelijke gelukwenschen met deze onderscheiding aanbieden.
Onzen Voorzitter viel bovendien de eer te beurt benoemd te
worden tot lid van den Wetenschappelijken Raad der Vereeniging zonder Winstgevend Doel, welke zich beijvert de belcende
strandvlakte Het Zwin, voor zoover op Belgisch gebied
gelegen, in den tegenwoordigen staat te bewaren, zoowel terwille
van het landschapsbeeld als in het belang van flora en fauna.
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Wij zien in deze benoeming de erkenning van de internationale
beteekenis van het streven ter bescherming van de natuur.
Moge ook het deel van het Zwin, op Nederlandsch gebied
gelegen, nu spoedig van hoogerhand als natuurmonument
worden aangewezen. Een actief comite in Zeeuwsch-Vlaanderen
is daarmede reeds geruimen tijd doende.
In verband met zijn leeftijd en zijn gezondheidstoestand
verliet onze oudste boschwachter, H. Brinksma te De
Steeg, den dienst der Vereeniging met pensioen. Hij werd
aangesteld in 1912, kort nadat de Vereeniging haar eerste
bezit aan den Veluwezoom, het landgoed Hagenau, ter grootte
van 400 H.A., had aangekocht. Heel de ontwikkeling van
het bezit tot het tienvoudige van de oorspronkelijke oppervlakte
heeft hij medebeleefd.
Op allerlei gebied waren de zorgen der Vereeniging in het
afgeloopen jaar weer talrijk. Daar vermoedelijk binnenkort
aan werkverschaffing in den vorm van ontginning, ontwatering,
inpoldering, normalisatie en ruilverkaveling een einde zal
moeten komen door gebrek aan objecten, te meer, nu het in
de bedoeling ligt het aantal tewerkgestelden te verdubbelen,
heeft de Regeering zich terzake doen voorlichten en onlangs
verscheen het desbetreffende rapport, een lijvig boekdeel, onder
den titel „De Directe Mogelijkheden der Werkverschaffing bij
de Werkloosheidsbestrijding", meer bekend onder den naam
„Rapport Westhoff". Indien het Landsbestuur ertoe mocht
overgaan op de voorgestelde wijze werkgelegenheid te scheppen,
dan staat ons een verandering van den bodem van Nederland
te wachten als nooit te voren aanschouwd werd.
Werd dit rapport eenerzijds met instemming begroet, anderzijds vond en vindt het krachtige bestrijding, niet het minst
uit economische overwegingen. Wij hopen, dat het inzicht
meer en meer veld zal winnen, dat er bij den bodem van.
Nederland ook andere, en zeker niet minder waardevolle, factoren betrokken zijn dan werkverschaffing en cultiveering
alleen.
De belangen, welke in het gedrang dreigen te komen, houden,
behalve onze Vereeniging, velerlei organisaties, werkzaam op
het gebied van natuur- en landschapsbescherming, van wetenschap, van kunst, van toerisme en vreemdelingenverkeer en
andere bezig. Vrijwel al die lichamen zijn vereenigd in de
Contact-Commissie inzake Natuurbescherming en deze komt
hier voor een zeer zware taak te staan. Het is ten hoogste tijd
om met de Regeering tot overleg te komen over een bestemmings52

plan van den bodem, een plan, waarbij de hoogste belangen
van ons yolk van nu en van de toekomst betrokken zijn.
In dit verband beschouwen wij het als een gunstig teeken,
dat er onlangs een interdepartementale commissie benoemd
en geinstalleerd werd, aan welke tot taak werd opgedragen:
I°. een natuurbeschermingswet te ontwerpen.
2°. op korten termijn van raad te dienen omtrent de voorzieningen, welke, in verband met het bestaande voornemen tot uitvoering van cultuur-technische werken op
groote schaal, moeten worden getroffen ten aanzien van
de bestemming van den bodem in het algemeen en het
behoud en de bevordering van het natuurschoon in het
bijzonder.
Deze commissie staat onder voorzitterschap van Dr. J. A.
van Steyn, Directeur van het Staatsboschbeheer.
Men moet niet meenen, dat onze Vereeniging zich tegen
iederen vorm van werkverschaffing zou kanten. Onze bezwaren
gelden slechts de keuze der werkobjecten en de wijze, waarop
die in sommige gevallen uitgevoerd worden. Zelf stellen wij
ook tal van terreinen voor werkverschaffing beschikbaar,
natuurlijk op zoodanige wijze, dat natuurschoon, flora en fauna
er niet door in het gedrang geraken. In het afgeloopen jaar
vond werkverschaffing plaats op onze bezittingen de Imbosch,
Beekhuizen, het Leuvenumsche Bosch, de Loonsche en Drunensche Duinen en de Oisterwijksche Bosschen; over verschillende
andere objecten wordt met de Regeering overleg gepleegd.
De vele berichten over het verdelgen van Vischotters in de
tweede helft van de maand December hebben overal in ons
land een ernstige mate van bezorgdheid gewekt. Onze Vereeniging heeft zich aangesloten bij andere organisaties, werkzaam op het gebied van natuurbescherming, dierenbescherming
en jacht, en gezamenlijk zal de medewerking van de Regeering
ingeroepen worden om ten spoedigste maatregelen te beramen,
niet alleen om verdere vermindering van den Vischotterstand te voorkomen, doch ook om een vermeerdering te
bevorderen. In dit verzoekschrift wordt tevens een pleidooi
gehouden voor betere bescherming van den Das, den Boommarter en den Steenmarter, dieren, die nog slechts zeer sporadisch in ons land zijn aan te treffen ; tenslotte zal er een lans
in gebroken worden voor een grootere mate van bescherming
van Herten en Reeen.
Voorts deden wij, in samenwerking met de Nederlandsche
Vereeniging tot Bescherming van Vogels, een beroep op den
53

Minister van Economische Zaken om de jacht op waterwild
te sluiten, toen deze vogels in December, onder invloed van
de koude en het voedselgebrek, in groot aantal bemachtigd
werden door personen, wien het meer om kwantiteit dan om
kwaliteit te doen is. Het spijt ons te moeten mededeelen, dat
aan dit verzoek niet voldaan werd; wel ontvingen wij de toezegging, dat overwogen zal worden, of voortaan onder zulke
ongunstige omstandigheden de noodige maatregelen getroffen
kunnen worden.
Wij dienden de Regeering van advies over enkele punten,
de uitvoering van de Jachtwet rakende, over het vangen van
Goudplevieren en over het rapen van eieren van waterwild. Ten
deele werd met onze zienswijze rekening gehouden, voor een
ander deel niet. Tot den Minister van Sociale Zaken richtten
wij een uitvoerig betoog over de plannen, welke er bestaan om
in N. W. Overijssel tal van wateren en perceelen kraggenland
in werkverschaffing te „verbeteren". In den voorgestelden omvang
zouden deze werkzaamheden sterk ingrijpen in het fraaie landschap met zijn rijkdom aan planten en dieren. Ook verzochten
wij bij het toekennen van werkverschaffingssubsidies te willen
bevorderen, dat in den zomer, met name in den broedtijd,
geen heide en andere gewassen afgebrand mogen worden. Dit
afbranden beteekent een zeer ernstig gevaar voor vogels en
andere dieren.
Op initiatief van de Ned. Natuurhistorische Vereeniging
werd in Mei 1938 een vergadering belegd, gewijd aan de vaak
ontstellende verontreiniging van natuur en stad. Dit leidde tot
de oprichting van het Comite tegen Verontreiniging van Natuur
en Stad, tot welk Comite onze Vereeniging toegetreden is.
Tot haar vertegenwoordiger werd aangewezen de heer H. Cleyndert Azn.
De Hertog van Bedford, wien door wijlen den heer F. E.
Blaauw alle bijzondere dieren op Gooilust werden gelegateerd,
had de groote welwillendheid aan onze Vereeniging de kudde
Witstaartgnoes te schenken.
Als bijzonderheid willen wij van het Naardermeer vermelden, dat zich in 1938 geruimen tijd een Ibis in dit natuurmonument ophield en wel van ongeveer half April tot half Juni.
In het natuurmonument de Veluwezoom wordt, evenals op
verschillende andere, de strijd aangebonden tegen de vliegdennen, die de heide overwoekeren, de inheemsche flora verdringen en de beroemde vergezichten verloren doen gaan.
Nog steeds doet zich in het Leuvenumsche Bosch de groote
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schade gevoelen, welke de ontelbare larven van de Dennenbladwesp, in 1936, hebben aangericht. Voor het eerst werd het
broeden van een havikspaar binnen de begrenzing van dit
natuurmonument gemeld ; in de omgeving hebben deze vogels
reeds meermalen gehuisd.
Tot de bewoners van de Oisterwijksche Bosschen en Vennen
behooren enkele paren I Jsvogels ; deze dieren hebben in ernstige
mate van het ongunstige winterweer geleden en op dit oogenblik is het nog een open vraag, of er in den komenden broedtijd
nestholen betrokken zullen worden.
In Augustus van het afgeloopen jaar stonden op de
Dwingeloosche Heide ongeveer moo bijenkorven en -kasten,
tot zelfs uit Gelderland en Noord-Holland afkomstig.
Voor den opzichter van het Korenburgerveen, Joh. Uwland,
die reeds vele jaren de belangen der Vereeniging behartigt,
werd bij den ingang van het Veen een woning gebouwd, die
den naam draagt van „Den Oppas".
Dit kostelijk bezit wordt nog steeds bedreigd door plannen
tot ontwatering en ontginning van het Vragender Veen, dat
organisch als een geheel met ons natuurmonument is te beschouwen.
Voor Voorne's Duin is het van groot belang, dat het gevaar
van uitbreiding der duinwaterleiding aanzienlijk is afgenomen.
Wij hebben zelfs hoop, dat de sinds lang bestaande beperkte
drinkwateronttrekking binnen afzienbaren tijd tot het verleden
zal behooren.
Een groot gedeelte van de bezittingen der Maatschappij
Voorne's Duin ging in eigendom over aan de Stichting „Bevordering van Volkskracht" te Rotterdam, met welke wij, naar
wij vertrouwen, in goede en vruchtdragende buurschap zullen
verkeeren.
Het is vrijwel gewoonte geworden, dat dit duinengebied ons
jaarlijks vogelkundige verrassingen bereidt en die traditie
bleef in 1938 gehandhaafd, onder meer door het broeden van
de Kuifeend.
Dank zij de prettige verhoudingen, welke er tusschen de
verschillende autoriteiten van Texel en onze Vereeniging
bestaan, konden wij van het Waterschap „De Dertig Gemeenschappelijke Polders" in huur verkrijgen een plas in den
polder Het Noorden, een broedplaats van den Kluut en
andere vogels, benevens een gedeelte van een kade bij De Bol.
Na de bemaling van den polder Waalenburg was op het
laagste gedeelte van het Jan Koornsland het rietveld in een
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distelakker herschapen. Door het plaatsen van een windmolentje,
waartoe wij de medewerking van het polderbestuur verkregen,
hebben wij nu den ouden toestand zooveel mogelijk hersteld.
Op het Schar werd, op verzoek van de Nederlandsche
Botanische Vereeniging, een terrein afgescheiden om tot
reservaat bestemd te worden, waarin zich de flora van het
lage zilte land ongestoord zal kunnen ontwikkelen, vrij van
directe en indirecte menschelijke invloeden. Zulk een reservaat
bevindt zich ook reeds op onze terreinen in Waalenburg.
Aan onzen Texelschen opzichter, D. Bruin Czn., den krassen
tachtiger, werd de zilveren eere-medaille, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau, toegekend.
Bij den stormvloed van 27 Juni liepen de lagere plekken
van Griend onder water, ten gevolge waarvan vele vogeleieren
wegspoelden. Het hoogste terrein, waarop verreweg de meeste
vogels nestelden, bleef gelukkig gespaard.
Wij zijn thans aan het einde gekomen van het verslag over
de werkzaamheden, in een jaar tijds door onze Vereeniging
verricht. Een stijging van het ledental zal in de eerste plaats
noodig zijn om de gevaren voor het Nederlandsche Landschap,
welke nu grooter zijn dan ooit, te kunnen keeren. Laat ieder
zich beijveren deel te nemen aan dat opbouwende werk!

Algemeene Ledenvergadering
van 16 Maart 194o
Openingswoord van den Voorzitter, Mr. P. G. van Tienhoven.
Met groote waardeering en vreugde mag ik, evenals vorige
jaren, constateeren, dat er velen zijn opgekomen om op onze
jaarlijksche bijeenkomst op den derden Zaterdag in Maart te
getuigen van hun belangstelling in en sympathie met het
streven onzer Vereeniging.
Uw Voorzitter heet U allen hartelijk welkom, doch een
bijzonder woord mag hij wel richten tot degenen, die aanwezig
zijn om blijk te geven van de belangstelling van de overheid.
In de eerste plaats Zijne Excellentie den Minister van
Waterstaat, van wiens Departement onze Vereeniging veel
medewerking heeft ondervonden, doordat meestentijds bij
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werken, die ondernomen worden, ook aan de behartiging der
Natuurbescherming aandacht wordt geschonken.
Mr. v. d. Haagen, als vertegenwoordiger van den Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Meyer de Vries
als vertegenwoordiger van den Minister van Sociale Zaken,
Mr. J. A. M. Pott, als vertegenwoordiger van den Minister
van Economische Zaken.
Toch voelen wij een leegte om ons heen, omdat wij voor
de eerste maal in onzen kring moeten missen onzen vriend
en nestor Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse van Ysselt. Het mag
hier wel met dankbaarheid en erkentelijkheid vermeld worden,
dat hij van den aanvang onzer Vereeniging of naast ons
heeft gestaan en in verschillende belangrijke kwaliteiten en
functies van invloedrijk Magistraatspersoon aan de Natuurbescherming direct zijn voile sympathie heeft gegeven, zelfs
toen velen in den lande nog niet het groote vaderlandsche
belang daarvan beseften. Als waar kunstbeschermer op verschillend gebied, als Volksvertegenwoordiger in de Eerste- en
Tweede Kamer, liet hij herhaaldelijk zijn stem hooren ten
behoeve der Natuurbescherming en veel heeft onze Vereeniging
aan hem te danken. Wij behoeven slechts te denken aan den
aankoop onzer Oisterwijksche Bosschen en Vennen en aan
zijn adviezen inzake de Heerlijke Jachtrechten. Toch missen
wij hem in de eerste plaats als een warm vriend, wien geen
moeite te veel was ten behoeve van onze Vereeniging, waarvoor hij steeds klaar stond bij oplossing van moeilijkheden.
Gelukkig mochten wij hem behouden tot op hoogen leeftijd;
in Augustus j.l. werd hij van ons weggenomen in zijn 87ste
jaar. Hij blijft voortleven in onze herinnering als een onzer
beste en trouwste medewerkers.
Uit Uw aller opkomst blijkt een zekere saamhoorigheid, een
onderlinge band, welke het ons mogelijk maakt met sterke
phalanx te strijden voor het behoud van de Schoonheid van
ons land, die van alle kanten wordt aangetast, veelal door
harde noodzakelijkheid, voortvloeiende uit economische ontwikkeling, welke nu eenmaal veranderingen in het leven roept.
De kracht van onze Vereeniging ligt m.i. hierin, dat personen,
die eenzelfde ideaal bezitten, samenwerken, verschillend van
beroep, van maatschappelijke positie, van leeftijd en van
levensopvatting en deze eenheid is het geheim van het resultaat van ons werk.
Het wachten is nog steeds — het zij met teleurstelling
gezegd — op de indiening van een Natuurbeschermingswet,
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die een wapen zal zijn voor het behoud van het karakter van
Nederland in tallooze gevallen, waarin het optreden door onze
natuurbeschermende vereenigingen niet mogelijk is.
In tijden van nood loopen de kerken vol. Men heeft behoefte
om in het samenzijn met anderen, die alien worden gedreven
door eenzelfde gedachte, Heilige Lief de voor ons Vaderland,
kracht te vinden. Moge dit ideaal niet alleen op deze vergadering
tot uiting komen, maar ons steeds bezielen, want onze Vereeniging is gevestigd op den besten grondslag, die denkbaar is,
de Sympathie van geheel ons Volk, welke onze Vereeniging
sterk en onafhankelijk maakt! Laten wij daarom blijven strijden
met de hartstochtelijkheid van ons geloof en met de kracht
onzer overtuiging, opwellende uit het diepst van onze gevoelens.
JAARVERSLAG 1939/1940,
uitgebracht door den Tzveeden Secretaris, J. Drijver.
Het is voor ons een groote steun, dat wij ook thans nog
tallooze blijken ontvangen van genegenheid jegens de Vereeniging, waaruit valt op te maken, hoe diep Natuurbescherming
in de harten van vele landgenooten is geworteld. Die genegenheid
vormt een van de beste grondslagen om den arbeid der Vereeniging zoodanig uit te breiden, dat zij een waardige plaats
zal innemen onder die organisaties, welke een algemeen belang
van de eerste orde nastreven.
Het afgeloopen jaar is weer van groote beteekenis geweest,
doordat de Wolfhezer Bosschen, ter grootte van ruim no H.A.,
in eigendom aan de Vereeniging zijn overgegaan, waarmede een
bedrag van f 6o.000.— gemoeid was. De poging om deze bosschen aan te koopen is volkomen geslaagd.
Aan giften, tot een aantal van 964, kwam f 25.831.11 bijeen,
aan rentelooze voorschotten f 21.50o.— en bovendien werd voor
een bedrag van f 14.500.— aan obligaties uitgegeven.
Wij beschouwen het als een plicht hier een woord van
oprechten dank te brengen aan de Directie en aan de Commissarissen der N.V. Exploitatie Maatschappij „De Bilderberg
en Wolfheze", die van den aanvang of de grootst mogelijke
medewerking hebben verleend.
Niet minder erkentelijk zijn wij B. en W. en den Raad, der
Gemeente Renkum voor de wijze, waarop zij de stichting van
een natuurmonument in hun Gemeente hebben bevorderd.
De aankoop van de Wolfhezer Bosschen heeft nog een
grootere beteekenis dan uit de daad zelf zou kunnen worden
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argeleid. De groote instemming van het Gemeentebestuur en
van den Raad van Renkum leidde ertoe, dat de Gemeente
en de Vereeniging wederkeerig een erfdienstbaarheid van nietbebouwing vestigden, de eerste op het landgoed Bilderberg,
de laatste op de Wolfhezer Bosschen. Deze regeling komt ook
tegemoet aan het bezwaar, dat wellicht geopperd zou kunnen
worden over de betrekkelijk geringe grootte van dit natuurmonument.
Behalve recreatieve waarde moet aan het nieuwe bezit ook
wetenschappelijke beteekenis worden toegekend. Onze Vereeniging ontving van den heer Dr. Ir. W. A. J. Oosting
een uitvoerig rapport over de geologische- en archaeologische
waarde ervan.
Het was ons een bijzondere eer te mogen ervaren, dat de
plannen tot aankoop van deze bosschen zich mochten verheugen in de Hooge Belangstelling van H.K.H. Prinses Juliana
en van Z.K.H. Prins Bernhard, die een belangrijke gift beschikbaar stelden. Ook tal van landgenooten in den vreemde
lieten zich niet onbetuigd; wij ontvingen zelfs een schenking
uit Nieuw Zeeland.
Tenslotte willen wij nog een woord van warme erkentelijkheid
uitspreken jegens Mr. W. Beker, notaris te Arnhem, die belangeloos zijn medewerking verleende voor het opmaken en
passeeren der ingewikkelde acten.
Hoogst belangrijk op het gebied van Natuurbescherming is
het laagveengebied in N. W. Overijssel, in den z.g. „kop" van
die Provincie. In 1935 kregen wij hier vasten voet door den
aankoop van de bekende aalscholversbroedplaats onder Wanneperveen. Aanvankelijk besloeg dat natuurmonument slechts
een oppervlakte van 26 H.A., doch in den loop der jaren
werd het gaandeweg uitgebreid, ook weer in 1939, en thans
is het 120 H.A. groot.
Nu hebben wij er een tweede terrein van werkzaamheid
gevonden, n.l. de Groote Otterskooi onder Giethoorri, die
gastvrijheid verleent aan groote kolonies Roeken en Blauwe
Reigers en aan vele andere vogelsoorten meer en die bovendien
botanisch tot het beste behoort, wat er in die streek te vinden
is. De kooi zelf met zijn opgaand hout beheerscht het landschap
in wijde omgeving. Ook de drassige perceelen er omheen zijn
botanisch van buitengewoon groot belang. Het nieuwe bezit
wordt getypeerd door het voorkomen van Groot Springzaad,
Slangenwortel, Welriekende Nachtorchis, Liparis of Sturmia,
Parnassia enz. Het terrein verkeert in een reeds vergevorderd
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stadium van verlanding, met groei van Veenmos met Zonnedauw
en van Dophei.
Het nieuwe bezit ligt ingesloten tusschen de Tijssengracht
en de Bouwersgracht en beslaat een oppervlakte van ongeveer
40 H.A; het kan zijn waarde behouden, al beginnen ontwatering
en ontginning tot dicht aan onze grenzen op te dringen.
Voor den aankoop brachten enkele goede vrienden der
Vereeniging een bedrag van f 6000.— bijeen, de rest, een goede
f 9000.—, kwam ten laste van de kas der Vereeniging en werd
dus bestreden uit de vrijwillig toegezegde jaarlijksche contributies en andere inkomsten.
Bij het melding maken van dezen aankoop willen wij onzen
dank betuigen aan den heer G. A. Brouwer, Bestuurslid der
Vereeniging, die zijn groote locale kennis volledig ter beschikking
van de Vereeniging gesteld heeft.
In Noord-Brabant verwierven wij een nieuw bezit en wel
onder Eersel. In den loop der jaren had Mejuffrouw
G. L. C. A. Mirandolle hier verschillende perceelen heide
en bosch aangekocht, met de bedoeling dit terrein in den ouden
staat te bewaren. Aileen door dienzelfden wensch gedreven,
heeft zij thans dit gebied van ruim i5 H.A. geschonken aan
de Vereeniging, die het met dezelfde pieteit hoopt te behandelen
als de vorige eigenaresse steeds deed. Als herinnering aan de
schenking hebben wij dit kleine natuurmonument in onze
boeken ingeschreven als Mirandalle's Heike.
De vroeger verworven bezittingen der Vereeniging blijven
natuurlijk steeds onze voile aandacht vergen, ook wat de
begrenzing enz. betreft. Vooral in dezen tijd is het een eerste
eisch, dat ieder natuurmonument een zoo goed mogelijk afgerond
geheel vormt en dat, waar zulks nog niet het geval is, ernaar
gestreefd wordt een betere begrenzing tot stand te brengen,
bij voorkeur door aankoop van de ontbrekende gronden, of
desnoods door ruiling. Dit laatste geschiedde ten aanzien
van de Dwingeloosche Heide, ons volwaardig Drentsch
heide-bezit, dat langzamerhand aan alle zijden door ontginningen
wordt ingesloten. Een tweetal lastige enclaves zijn thans verdwenen, al hebben wij, om dat te bereiken, eenzelfde oppervlakte gronds prijs moeten geven.
Wij zetten onze pogingen voort om het Korenburgerveen
bij Winterswijk uit te breiden met een aantal perceelen in het
Vragenderveen, dat reeds eenige keeren met ontwatering
bedreigd werd. Zouden deze plannen tot uitvoering komen, het
Korenburgerveen zou zijn waarde als natuurmonument ver6o

liezen. Het Vragenderveen vormt een uiterst sterk geparcelleerd
bezit en de miniatuurperceeltjes hebben meermalen tal van
eigenaars. Dat maakt aankoop natuurlijk niet gemakkelijker,
doch wij blijven vertrouwen, dat ook deze zaak tot een goed
einde zal worden gebracht.
Een reeds eerder aangekochte strook in het Fochtelooer
Veen kon pas door allerlei omstandigheden in den loop van
1939 ten name van de Vereeniging gesteld worden. In dienzelfden tijd deden wij ten behoeve van den Staat der Nederlanden afstand van een iiitstekenden hoek, dien wij indertijd
noodgedrongen hebben moeten koopen.
Op Texel slaagden wij erin twee perceelen laag land aan
te koopen in de omgeving van Dijkmanshuizen, tezamen groot
bijna 7 H.A.
Aan het Buurser Zand werd een klein perceel toegevoegd
ter grootte van 0.12.89 H.A.; het Leuvenumsche Bosch werd
uitgebreid met een stukje „niemandsland" — inderdaad wilde
zich aanvankelijk niemand den eigendom laten aanleunen —
ter grootte van 0.43.00 H.A.
Tegenover al de genoemde aanwinsten staat de verkoop van
de boerderij Voorland in de Watergraafsmeer, welke door de
Gemeente Amsterdam zou moeten worden onteigend. Ons
Bestuur heeft aan een minnelijke schikking met het
Gemeentebestuur de voorkeur gegeven en op 1 September 1939
werd de overdracht afgewikkeld.
Over de bestemming van het ontvangen bedrag werd uitvoerig van gedachten gewisseld tusschen het Dagelijksch Bestuur
der Vereeniging en de Financieele Commissie, in volkomen
overeenstemming werd besloten tot aankoop en amortisatie
over te gaan van een aantal 3 % en 2% % obligaties, door de
Vereeniging uitgegeven.
Rekening houdende met de onzekerheid der tijden is een voorzichtig financieel beleid dubbel geboden voor een Vereeniging
als de onze met haar duizenden H.A. bezit, dat door vermindering van landpachten en hout- en rietopbrengsten niet meer
zoodanig kan rendeeren als in den goeden tijd het geval was.
In den zomer van 1939 hadden wij het groote verlies te
betreuren van den nestor onzer Bestuursleden, Jhr. Mr. A. F. 0.
van Sasse van Ysselt, die nagenoeg van de oprichting of de
Vereeniging met zijn helder en kloek inzicht terzijde stond
en die dit tot op zeer hoogen leeftijd bleef doen.
Zoo lang onze Vereeniging eigenaresse was van de Heilooer
Bosschen hebben wij het beheer steeds gevoerd in nauwe en
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hoogst aangename samenwerking met Jhr. H. van Foreest
aldaar. Zijn plotseling heengaan op 27 Januari j .1. heeft ons
smartelijk getroffen; hij verstond de kunst samenwerking te
gieten in den vorm van vriendschap en van vertrouwen.
Ook hem zullen wij erg missen.
Na een langdurige ziekte overleed in het begin van dit jaar
onze boschwachter A. Moorman te Oisterwijk, die langer
dan 20 jaren in dienst der Vereeniging was en die zijn werk
steeds met voile toewijding verrichtte; wij zullen hem met
erkentelijkheid blijven gedenken.
In de Jaarlijksche Algemeene Ledenvergadering van 18 Maart
1939 werden de aftredende leden van het Bestuur herkozen;
als nieuwe Bestuursleden werden benoemd de heeren Mr. F. I. J.
Janssen, Dr. Th. C. Oudemans en Dr. J. A. van Steyn, die alien
bereid waren de zich steeds uitbreidende taak der Vereeniging
te helpen verlichten.
De gestadige uitbreiding van de bemoeiingen der Vereeniging komt ook tot uiting in het financieel beheer ; bij de
uitvoering van die taak wordt het Dagelijksch Bestuur terzijde
gestaan door een Financieele Commissie en door een Commissie
uit de Obligatiehouders van de leeningen, door de Vereeniging
uitgegeven. In deze Commissies was een vacature ontstaan door
het overlijden van den heer H. C. Rehbock en het Bestuur heeft
het wenschelijk geacht bij de vervulling van die vacature tevens
tot uitbreiding van het aantal leden over te gaan. Gekozen
werden daartoe de heeren Mr. W. Cnoop Koopmans, Mr. D.
Crena de Iongh en Mr. Chr. P. van Eeghen.
Op 2 Juni 1939 hadden wij de eer onzen Beschermheer,
Z.K.H. Prins Bernhard, op onze Noord-Brabantsche bezittingen
rond te leiden. Zeer erkentelijk zijn wij voor deze hooge
belangstelling voor de natuurmonumenten, waarvan Z.K.H.
ook in 1938 reeds blijk gegeven had door een tocht over het
Naardermeer.
Op I Januari j.l. stonden in de ledenlijst 12.854 donateurs
en leden ingeschreven tegen 12.698 een jaar te voren. Aan
jaarlijksche contributies werd over 1939 ontvangen f 51.687.67,
een vermeerdering van ruim f 3000.—, vergeleken bij 1938.
Daarenboven werd aan contributies in eens f 25o.— ontvangen.
Dat laatste bedrag hebben wij wel eens anders gekend, doch
wij troosten ons met de gedachte, dat er vele adspirant-leden
ijverig aan het sparen zijn om ons t.z.t. hun f 5o.— of f Too.te doen toekomen.
De post „Giften en Legaten" bleef ditmaal onder het ge62

middelde, maar ook buiten de actie tot aankoop van de
Wolfhezer Bosschen en van de Groote Otterskooi bereikten
ons toch weer tal van schenkingen, groot en klein. Een onzer
vrienden stuurde ons herhaaldelijk een gift, door hem verzameld tijdens het houden van voordrachten over de Schoonheid van Nederland, een vorm van steun, die ruime navolging
verdient.
Van een barer goede vrienden ontving de Vereeniging een
legaat van f 500.—, twee anderen hebben haar tot medeerfgename hunner nalatenschappen benoemd, welke met het uitkeeren van verschillende legaten en met vruchtgebruik belast zijn.
Een onzer leden, de heer A. A. Bosschart, die het betreurde,
dat zoovelen in den lande ternauwernood van het bestaan der
Vereeniging iets afweten, laat staan van haar velerlei bemoeiingen
in het algemeen belang, had de goede gedachte ons een groot
aantal kleurige en sprekende reclameplaten te schenken, waarvoor wij hem nogmaals hartelijk danken. Door de vlotte
medewerking van de Directie der Nederlandsche Spoorwegen
konden deze platen, zonder dat daaruit kosten voor ons voortvloeiden, in het drukke seizoen onder de oogen van duizenden
treinreizigers gebracht worden. Bovendien kregen zij een plaats
in tal van hotels, in de omgeving der natuurmonumenten.
Naar aanleiding van hetgeen wij in het vorige jaarverslag
mededeelden over het aantal leden, heeft de Redactie van
„De Telegraaf" op lofwaardige wijze een actie op touw gezet
om grootere bekendheid te geven aan de Vereeniging en haar
werk en om op die wijze toetreding als lid te bevorderen.
Teneinde de contributiebetaling te vergemakkelijken, hebben
wij aan de leden een formulier voor periodieke automatische
gireering toegezonden. Met genoegen constateerden wij, dat
deze betalingswijze zich in veler sympathie mocht verheugen,
want 162o leden maakten er gebruik van.
De omvang der overheidsbemoeiingen neemt van jaar tot
jaar toe. De Pachtwet had tengevolge, dat wij alle overeenkomsten van pacht en van huur hebben moeten vernieuwen
en dat zijn er in totaal eenige honderden. wij schijnen het met
onze pachters niet al te bont te maken , tenminste de Pachtkamers en de Pachtbureaux hadden zelden of nooit aanmerkingen op een of andere overeenkomst.
Op tal van natuurmonumenten werd weer aan werkloozen
arbeid gegeven, zoodanig natuurlijk, dat in de bestemming
van die terreinen geen verandering komt.
Het ligt voor de hand, dat de jongste winter, lang en streng
63

als hij was, ons voor tal van moeilijkheden plaatste. Tezamen
met de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van VoFels
hebben wig ernaar gestreefd den nood onder de in het wild
levende dieren zooveel mogelijk te lenigen, doch geen enkel
middel kan als afdoende worden beschouwd als het weer zoo
wreed is als nu weken aaneen het geval was. In onze bosschen
en op onze heidevelden werd voer verstrekt en op onze plassen
werd daarenboven getracht open water te houden. Dat laatste
is intusschen buitengewoon moeilijk bij een temperatuur van
— 15° C., zooals dezen winter herhaaldelijk voorkwam. Wij
kunnen gelukkig mededeelen, dat er in het Naardermeer ook
thans nog Vischotters en Roerdompen huizen.
Onze Vereeniging heeft in het begin van Januari reeds bij
den Minister van Economische taken aangedrongen op een
vervroegde sluiting van de jacht op waterwild, nu dat wild
onder zulke buitengewoon ongunstige omstandigheden was
komen te verkeeren. De gewone jacht op alle soorten eenden
werd tien dagen, de vangst in eendenkooien drie weken eerder
gesloten dan in den loop van 1939 was vastgesteld. De jacht
op ganzen, die, door den winter elders verdreven, in groote
aantallen naar Nederland waren komen afzakken en waarvan
er vele spoedig zoo ellendig aan toe waren, dat zij met de hand
konden worden gegrepen, bleef aanvankelijk open, ondanks
den aandrang, die er van vele zijden op de Regeering werd
uitgeoefend. Het afschot van ganzen heeft hier te lande zulk
een omvang aangenomen, dat zelfs het buitenland zich ermede
bemoeid heeft. Deze jacht zal thans gesloten worden tegen
20 Maart, inplaats van tegen 7 April. Wij zijn den Minister
natuurlijk dankbaar voor zijn beslissing, doch vreezen alleen
maar, dat de ganzen er weinig profijt meer van zullen hebben.
Onze Vereeniging heeft een intending verzorgd voor de
tentoonstelling „Waar wonen wij?" , welke in den afgeloopen
zomer te 's-Gravenhage gehouden werd.
Tijdens de Landbouwweek, welke in Juni 1939 te Wageningen
gehouden werd, was een dag gewijd aan het vraagstuk der
natuurbescherming. Wij zijn erkentelijk voor dit initiatief en
waardeeren het, dat drie onzer Bestuursleden, n.l. de heeren
H. de Bordes, Prof. Dr. Th. Weevers en J. Drijver, in de
gelegenheid gesteld werden er een voordracht te houden, waarin
de ruime beteekenis van natuurbescherming van verschillende
zijden werd belicht.
Hoewel in een verslag als dit alleen een overzicht dient te
worden gegeven van de werkzaamheden der Vereeniging zelf,
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kunnen wij toch niet nalaten in het kort gewag te maken van
het vele en goede werk, door de provinciale organisaties voor
natuurbescherming verricht. Wij denken daarbij o.a. aan het
Zeeuwsche Landschap, dat wij van harte geluk wenschen met
de door die Stichting bereikte successen. Zij verkreeg van de
Regeering in pacht niet alleen het binnen onze grenzen gelegen
gedeelte van de bekende strandvlakte Het Zwin in Zeeuwsch
Vlaanderen, doch ook de wateren en schorren tusschen
Walcheren eenerzijds en Zuid- en Noord-Beveland aan den
anderen kant. Dit laatste gebied heeft thans een bestemming
als waterwildreservaat gekregen, het eenige in de zuidelijke
provincies; het is op een lijn te stellen met zulke terreinen aan
het Amstelmeer, aan het I Jsselmeer en langs de Waddenkust.
It Fryske Gea ontwikkelt een bewonderenswaardige activiteit.
Het staat thans voor de moeilijke taak een bedrag van ruim
f 26.00o.— bijeen te brengen voor het tot stand brengen van
een natuurmonument in de vallei van de Linde.
Het Noordhollandsch Landschap is bezig de koopsom, een
bedrag van f 22.000.-, te verzamelen voor het behoud van
het boschgebied Wildrijk in den polder Zijpe.
Het Naardermeer mocht zich weer in de gewone belangstelling der leden verheugen. Doordien het aantal Purperreigers de laatste jaren eer af- dan toenam, hebben wij gemeend
de rust der kolonies te moeten bevorderen door geen bezoekers
meer bij de nesten toe te laten. Wij zijn er van overtuigd
daarmede volkomen in den geest onzer leden te hebben gehandeld.
Behalve de vogels heeft ook de vischstand van het Naardermeer van de strenge vorst geleden. De toestand werd nog
verergerd door den zwaren sneeuwval, die vrijwel iederen
luchttoevoer afsloot.
In het Leuvenumsche Bosch schijnen de Haviken zich nu
voorgoed gevestigd te hebben.
Langs den rand van de Imbosch, deel uitmakend van het
Nationaal Park de Veluwezoom, moeten nieuwe hoogspanningskabels worden aangebracht, nu de capaciteit van de aanwezige
kabels onvoldoende bleek. Wij kunnen dien aanleg natuurlijk
betreuren, doch aan den anderen kant prijzen wij ons nog
gelukkig, dat zulke kabels niet dwars over ons terrein zullen
komen te loopen.
Evenals de Loonsche en Drunensche Duinen werd ook onze
groote bezitting op de Veluwe in de afgeloopen maanden druk
gebruikt voor wintersport, ja, er werden zelfs ski-wedstrijden
gehouden.

De bekende jachtkamer in den ImbOsch werd tot boschwachterswoning verbouwd; het toezicht op dit terrein werd
opgedragen aan L. Brunsting.
De voormalige boschwachterswoning de Geitenberg onder
Dieren, die den laatsten tijd als uitspanning en pension verhuurd werd, ging den 8sten Februari in viammen op. Dit gebouw
was, evenals alle andere, tegen brandschade verzekerd.
Aan de Gemeente Kortenhoef stonden wij een strook grond
af, behoorende tot de bezitting Gooilust, zulks ten behoeve
van wegverbreeding.
Op de Dwingeloosche Heide werden de Kokmeeuwen weer door
Vossen kort gehouden ; wij hopen, dat de andere vogels niet te zeer
van de strooperijen der slimme roovers te lijden zullen hebben.
Wij moeten hier wel niet trachten de kool en de geit te sparen,
maar den vos en de vogels, stellig een even moeilijke opdracht.
Op dit heidegebied woedde in den voorzomer van 1939 enkele
malen een groote brand; bij de blussching ondervonden wij de
voile medewerking van het personeel van het Staatsboschbeheer en van vele anderen.
Op 3 Maart j.l. is een belangrijk gedeelte van het natuurmonument De Hogt onder Waalre afgebrand.
Het Bestuur van het Waterschap de Regge heeft voor 194o
ongevraagd aan onze Vereeniging vrijstelling van aanslag verleend voor het terrein het Buurser Zand, voor zoover tot
dat waterschap behoorend.
De eiken in het Buskersbosch leden onder rupsenplaag
(Tortrix viridana).
In de aalscholversbroedplaats onder Wanneperveen hebben
wij eenigszins regelend moeten optreden, daar deze vogels
de Blauwe Reigers ernstig verontrustten en steeds trachtten
tot in de kolonie dier vogels door te dringen.
Op Texel gingen wij voort met de bestrijding van de overbevolking van Kokmeeuwen en daar was in 1939 des te meer
reden voor, omdat het perceel land het Burdet's Hop, waarvan de aankoop verleden j aar medegedeeld werd, een zeer
groote kolonie herbergde. Vogelwachter Kalis raapte in het
afgeloopen seizoen 685o versche eieren en zeker een tweeof driemaal zoo groot aantal, dat reeds eenigszins bebroed
was. Aan de Groote Sterns, de Kluten, de Tureluurs en
andere weidevogels zal deze meeuwenbeperking stellig ten
goede komen.
Het slanke molentje de Kemphaan op ons terrein in den
polder Waalenburg heeft zijn wiekenstel verloren tijdens den
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zwaren storm van 19 November. Rekening houdend met de
omstandigheden mogen wij ons gelukkig prijzen, dat alles
zonder persoonlijke ongevallen afgeloopen is.
Griend was weer zeer rijk met vogels bezet. De bewakers
begrootten het aantal broedparen in het begin van Juni 1939
voor de Groote Sterns op 25.000 tot 30.000, dat der Vischdiefjes en Noordsche Sterns op 17.000 tot 18.000. De cornmissie, die zich met het wetenschappelijk onderzoek van dit
eenzame eiland belast, ging met haar bemoeiingen voort en
met groote belangstelling zien .wij de resultaten tegemoet..
Op ons kleine terrein aan het Twiske bij Landsmeer werd
cenige malen Sphagnum gestolen; het mocht onzen opzichter
gelukken terzake proces-verbaal op te maken.
De Rengersmiede had in het begin van den broedtijd 1939
een rattenplaag te verduren, die wij grootendeels hebben
kunnen bedwingen.
De lotgevallen van de Vereeniging en van haar vele bezittingen hebben wij U -slechts in beknopten vorm bekend
kunnen maken. Wat wij U mededeelden, moge U evenwel de
overtuiging schenken, dat de Vereeniging steeds paraat blijft
en er krachtig naar streeft haar bemoeiingen van jaar tot jaar
uit te breiden. Moge zij daarbij in toenemende mate op de
medewerking van alle natuurvrienden kunnen rekenen, in het
bijzonder op die harer leden.

6'1

Bezittingen der Vereeniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland
BESCHRI JVING EN TOEGANGSREGELING

NOORD-HOLLAND:
I. Het Naardermeer, 720 H.A. Aangekocht in 1906 en sedert
nog uitgebreid. Broedplaats van Lepelaars, Purperreigers,
Baardmeesjes, Snorren en andere soorten vogels van moeras,
weide en bosch. Alle plantenassociaties van open water tot
broekwoud en heide. Groeiplaats o.a. van het Nimfkruid
(Naj'as marina) en de orchideeen Malaxis paludosa en Liparis
Loeselii. Toegankelijk voor leden en donateurs op een toegangsbewijs, verkrijgbaar ten kantore der Vereeniging.
2. Gooilust en Corversbosch te 's-Graveland en Hilversum,
219 H.A. Door erfstelling in 1934 verkregen ; bij rechterlijke
uitspraak in 1938 aan de Vereeniging toegewezen. Prachtig
landgoed met oud geboomte en zeldzame exotische gewassen.
Broedkolonie van den Blauwen Reiger. Gooilust en Corversbosch
zijn toegankelijk voor leden en donateurs op vertoon van het
bewijs van lidmaatschap; het Corversbosch is voor het publiek
opengesteld, voor zoover de hoofdwegen betreft.
3. Hilverbeek met Spieghelrust te 's-Graveland, 72 H.A. Aangekocht in 1933 en uitgebreid in 194o. Naast Gooilust een
belangrijke schakel in de reeks van met zwaar geboomte begroeide
landgoederen fangs den westrand van het Gooi, van Bussum
tot Kortenhoef. Toegankelijk voor leden en donateurs op vertoon
van hun bewijs van lidmaatschap. Niet-leden op jaarkaarten
a f 1.— p. p. en f 2.50 p. gezin, dagkaarten a f o.io p. p.,
kinderen a f 0.05, verkrijgbaar bij den opzichter ter plaatse.
4. Dennenoord bij Naarden, 4 H.A. Dit landgoed werd in 1921
aan de Vereeniging geschonken. Niet opengesteld.
5. De Oosteinder Poel bij Aalsmeer, 21 H.A. Aangekocht in
1927 en sedert uitgebreid. Een stuk van het aloude oeverland
van het Haarlemmer Meer, met merkwaardige veenflora, van
open water tot Callunaheide. Toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek, na verkregen vergunning van het Bestuur.
6. I Jdoorn bij Durgerdam, 35 H.A. Aangekocht in ism.
Het noordelijk deel van het buitenland I Jdoorn. Kampplaats
van Kemphanen, broedplaats van weide- en zee vogels. Alleen
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toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek, na verkregen
toestemming van het Bestuur.
7. Zuider-Twiske bij Landsmeer, 14 H.A. Boezemland in den
Oostzanerpolder ; rietland en sphagnetum. Alleen toegankelijk
voor wetenschappelijk onderzoek, na verkregen toestemming
van het Bestuur.
8. Baanakkers bij Jisp, ± 1 H.A. Berkenbroekwoud met
overgangsveen ; zeer rijke groei van Kraaiheide. Aileen toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek, na verkregen
toestemming van het Bestuur.
9. Het Heilooer Bosch, 71 H.A. Verworven in 1928. Oud
beukenbosch, gemengd met eiken, op het binnenduin tusschen
Alkmaar en Heiloo. Bekend recreatieoord in het hartje van
Noord-Holland. Vrij toegankelijk, voor wat betreft het gedeelte,
oostelijk van de spoorlijn ; ten westen van de spoorlijn alleen
voor leden en donateurs der Vereeniging, op vertoon van het
bewijs van lidmaatschap.
lo. De Zandkuil op Texel, ± 1 H.A. Aan de Vereeniging
geschonken. Een oude zandafgraving aan den Hoogen Berg,
waar veel graafbijen en graafwespen huizen. Toegankelijk
voor leden en donateurs op vertoon van het bewijs van lidmaatschap. Niet-leden op kaarten a f o,io p. p., kinderen f 0,05,
ter plaatse verkrijgbaar.
II. Terreinen in het lage land van Texel, 168 H.A. Hiertoe
behooren : het Natuurmonument Waalenburg, de Staart, het
Ooster- en Wester Kooistuk, de Lammerenweid, de Petten
(Hoornder Nieuwland), het Molenstuk (Prins Hendrikpolder),
het Molenmieland, Biittikofer's Mieland, Thijsse's Fienweid,
Burdet's Hop, het Schar enz. (tusschen Oudeschild en Oosterend)
en de Bol (polder het Noorden).
Verworven in de jaren 1909-1940; enkele werden geschonken,
de overige aangekocht. Het zijn alle belangrijke broedterreinen
voor weide- en moerasvogels. Ook de flora is merkwaardig
(Engelsch Gras). Toegankelijk voor leden en donateurs der
Vereeniging op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap
(alleen van I April tfm 15 Juni en onder geleide der bewakers).
12. Het eiland Griend, ± 23 H.A. Aangekocht in 1916. Het
eiland vormt het hoogste gedeelte van de Grienderwaard.
Broedplaats van Groote Stern, Vischdiefje, Dwergstern, Strandplevier, Bontbekplevier, Scholekster enz. Merkwaardige flora
van slikken, schorren en zandige stranden. Slechts bij nitzondering toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek, na
verkregen toestemming van het Bestuur.
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UTRECHT:
13. Het Geologisch Park bij Maarn, ± % H.A. Een collectie
zwerfsteenen, afkomstig van de groote afzanderij der Nederlandsche Spoorwegen bij het station Maarn. Toegankelijk voor
leden en donateurs op een bewijs, verkrijgbaar ten kantore der
Vereeniging of bij J. W. Leijenhorst, Garage 't Stort te Maarn.
Het kloppen tegen of het beschadigen van de steenen is niet
toegestaan.
14. Het Soesterveen, 6 H.A. Door schenking en aankoop verkregen in 1927. Een rest van oud hoogveen, reeds belangrijk
gebleken voor het veenonderzoek, o.a. door het voorkomen van
subfossiele resten van de Dwergberk ( Betula nana) . Toegankelijk
voor leden en donateurs op een bewijs, verkrijgbaar ten kantore
der Vereeniging.
ZUID-HOLLAND:
15. V oorne' s Duin, 739 H.A. Grootendeels, in 1927, geschonken
aan de Vereeniging; een klein gedeelte werd aangekocht. Jong
duinlandschap met de meertjes het Breede Water en het
Kwakjeswater. Rijke flora van de kalkrijke duinen. Duinvorming in velerlei stadia. Ook faunistisch van belang. Toegankelijk voor leden en donateurs der Vereeniging op
kaarten, welke tevens geldig zijn voor de terreinen, toebehoorende aan de N.V. Voorne's Duin. Zij zijn uitsluitend
verkrijgbaar bij den heer F.H.G. van Iterson, Directeur dier
N.V. te Oostvoorne, bij de V.V.V. Oostvoorne, bij Hotel „de
Dreef" te Rockanje en bij den opzichter E. Hofland te
Nieuw Helvoet.
16. Het Meertie de Waal bij Rockanje, 20 H.A. Aangekocht
in 1929 en later. Bekend door zijn kalkafzettingen en door de
wetenschappelijke onderzoekingen, welke er zijn verricht. Niet
opengesteld.
ZEELAND:
17. Voortrappen bij 's-Gravenpolder, I are. Eer een historisch-, dan een natuurmonument ; vier oude linden, die, naar
verluidt, de zuidgrens van het Graafschap Holland aanduidden.
NOORD-BRABANT:
18. Loonsche en Drunensche Duinen, 1351 H.A. Aangekocht
in 1922 en later uitgebreid. Een uitgestrekt landschap van
bosschen en zandverstuivingen ; ook archaeologisch van belang.
Vrij toegankelijk, wat wegen en paden betreft.
19. Bosschen en V ennen bij Oisterwijk, 390 H.A, Aangekocht
in 1913 en nadien uitgebreid. Heide, bosschen en vennen, met
merkwaardigen plantengroei (I sates, Lobelia enz.). De groote
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verscheidenheid van terreinvormen geeft ook een rijke fauna
(Blauwborstje, I Jsvogel). Vrij toegankelijk, wat wegen en paden
betreft.
20. D6 Hogt bij Waalre, II H.A. Aangekocht in 1929. Een
moerassige gagelheide met zeldzame planten, o.a. de Zomerschroeforchis (Spiranthes aestivalis). Toegankelijk voor leden
en donateurs der Vereeniging op vertoon van het bewijs van
lidmaatschap.
21. Mirandolle's Heike bij Eersel, 16 H.A. Aan de Vereeniging
geschonken in 1939. Een terrein, heide met dennen, gelegen
temidden van nieuwe ontginningen zuidwestelijk van Eindhoven.
Vrij toegankelijk, wat wegen en paden betreft.
22. De Cartierheide bij Hoogeloon, 154 H.A. Geschonken
in 1932 en sindsdien nog eenigszins uitgebreid. Een deel der
Hapertsche heide, door het Rijk van de bebossching uitgespaard, sluit zich hierbij aan. Wegen en paden vrij toegankelijk.
LIMBURG:
23. Het Carumterreintje bij Weert, 33 are. Een stuk oeverland
aan de Tungelroysche Beek, groeiplaats van de zeldzame
Kranskarwij (Carom verticillatum). Niet toegankelijk.
24. De Mookerheide, 77 H.A. Aangekocht in 1927. De zuidwestelijke uithoek van het Nijmeegsche morainelandschap met
het Startsche Dal. Prachtig heidegebied met Brem en Zeepijnen.
Onvergetelijke uitzichten over het Maasdal. Over wegen en
paden vrij toegankelijk.
GELDERLAND:
25. Het Hengstdal bij Ubbergen, 4 H.A. Aan de Vereeniging
geschonken. Boerderij met boschrand, deel van het prachtige
wandelterrein bij Beek. Vrij toegankelijk over wegen en paden.
26. Het Nationaal Park „Veluwezoom" 3890 H.A. Dit omvat :
Hagenau, Rhederoord, het Asselt, de Onzalige Bosschen,
Worth Rheder- en Rhederheide, Herikhuizen, Beekhuizen en
den Imbosch. Aangekocht in 1911 en volgende jaren.
Een indrukwekkend landschap van de zuidelijke Veluwe,
met prachtige erosie-dalen. Heide, zandverstuiving, naaldhout,
loofhout van allerlei aard en afmeting. Het meest grootsche
woudlandschap van Nederland, met de groote figuren uit onze
fauna: Hert, Ree, Marter, Das, Vos, Havik, Buizerd, Korhoen,
Zwarte Specht e.a. Ook floristisch op menige plaats merkwaardig,
o.a. Zevenster (Trientalis europaeus) en Goudveil (Chrysosplenium oppositifolium). Vrij toegankelijk over wegen en paden.
27. DeWolfhezer Bosschen bij Oosterbeek, in H.A. Aangekocht
in 1939. Prachtig beek- en sprengenlandschap, dat onze 19e
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eeuwsche schilders inspireerde. Geologisch belangrijk. Vrij
toegankelijk over wegen en paden.
28. Het Leuvenumsche Bosch, 734 H.A. Aangekocht in 1911
en sedert uitgebreid. Oud stuifduinenlandschap, begroeid met
loof- en naaldhout. De Hierdensche Beek stroomt er gedeeltelijk doorheen. Vrij toegankelijk, wat wegen en paden betreft.
29. Het Hulshorster Zand, 306 H.A. Aangekocht in 1928 en
sedert uitgebreid. Stuifduinen met Juniperus en vliegdennen.
Interessante archaeologica. Vrij toegankelijk.
30. De Tondensche Heide bij Hall, io H.A. Een moerassig
heidegebied onder de gemeente Brummen, met de aan zulke
terreinen eigen flora. Groeiplaats van de Wasgagel (Myrica
californica). Slechts toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek,
na verkregen toestemming van het Bestuur.
31. Het Loohuis bij Aalten, 21 H.A. Aangekocht in 1929.
Een landschap van vennen en bosschen, geliefd wandeloord,
rijke vlinderwereld. Vrij toegankelijk over wegen en paden.
32. Het Buskersbosch bij Winterswijk, II H.A. Aangekocht in
1923. Fraai vochtig eiken-haagbeukenbosch langs de Slingebeek,
met rijken ondergroei van Sleutelbloemen, Anemonen, Klaverzuring, Gele Doovenetel. Groeiplaats van den Boschpaardestaart
(Equisetum silvaticum). Vrij toegankelijk over wegen en paden.
33. Het Korenburger Veen bij Winterswijk, 113 H.A. Aangekocht in 1918 en sedert uitgebreid. Een komveen van het
hoogveentype. Aan de randen in 1830 ontgonnen en nu weer
regenereerend. Zeer rijke vegetatie : alle overgangen van open
water tot broekwoud en hoogveen. Rijke fauna. Toegankelijk
voor leden en donateurs op een toegangsbewijs, verkrijgbaar ten
kantore der Vereeniging, bij Dr. Th. A. Jagerink te Winterswijk
en bij den opzichter ter plaatse, J. Uwiand, („den Oppas").
OVERI JSSEL:
34. Het Buurser Zand bij Haaksbergen, 309 H.A. Geschonken
in 1929. Prachtig landschap van droge en van vochtige heide,
loofhout, naaldhout en Juniperus. Toegankelijk voor leden en
donateurs der Vereeniging op vertoon van het bewijs van
lidmaatschap. Niet-leden kunnen jaarkaarten verkrijgen a
f 1.— bij het Rijksmuseum Twenthe te Enschede.
35. Aalscholversbroedplaats bij Wanneperveen, 133 H.A. Aangekocht in 1935 en volgende jaren. De kern van het terrein
vormt een eendenkooi; broedplaats voor talrijke paren Aalscholvers. Het omliggende broekland wordt gekenmerkt door
een rijke moerasflora. Toegankelijk, uitsluitend tusschen i Maart
en I Juli, voor leden en donateurs der Vereeniging op vertoon
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van hun bewijs van lidmaatschap, under geleide van den
opzichter Jan Bakker Jaczn. te Wanneperveen. Niet-leden
kunnen in beperkt aantal warden toegelaten ; kaarten ad f 1.-p.p. verkrijgbaar bij den opzichter.
36. De Groote Otterskooi bij Giethoorn, 43 H.A. Aangekocht
in 1940. Grootste eendenkooi van Europa, broedplaats voor
Reigers en Roeken. Zwaar elzen- en esschenhout. Rijke moerasflora op de omringende landen. Toegankelijk, uitsluitend
tusschen 1 Maart en 1 Juli en onder geleide van den opzichter, voor leden en donateurs op vertoon van het bewijs
van lidmaatschap.
DRENTHE:
37. Het Brandeveen bij Uffelte, 20 H.A. Aangekocht in
1920 en 1921. Prachtige Callunaheide met een diepliggend
yen. Aileen toegankelijk voor leden en donateurs, na verkregen
toestemming van het Bestuur.
38. Het Uftingerveen of „Kolonie" bij Uffelte, 12 H.A.
Aangekocht in 1940. Golvende heide met yen. Vrij toegankelijk
voor leden en donateurs.
39. De Dwingeloosche Heide (het Geusinger Veld) 763 H.A.
Aangekocht in 1929 en later uitgebreid. Een echte Drenthsche
heide met talrijke veenplassen van verschillend karakter,
merkwaardig om flora en fauna. Vrij toegankelijk voor leden
en donateurs, voor niet-leden alleen wat wegen en paden betreft.
4o. Het Balinger- en Mantinger Zand bij Westerbork, 67 H.A.
Aangekocht in 1921 en herhaaldelijk uitgebreid. Stuifzand
met prachtige Jeneverbessen en enkele zeer oude eiken en
dennen. Vrij toegankelijk.
41. De Braak te Paterswolde, 28 H.A. Aangekocht in 192o
en sedert uitgebreid. Een oud landgoed aan den westrand van
den Hondsrug; geliefd wandeloord. Toegankelijk voor leden
en donateurs der Vereeniging, op vertoon van hun bewijs van
lidmaatschap. Niet-leden op dagkaarten a. f 0,io, kinderen t/m
13 j. onder geleide f 0,05; jaarkaarten a f 1,50 p. p., kinderen
f 0,75. Verkrijgbaar bij den ingang.
GRONINGEN :
42. Het Noordlaarder Bosch, 105 H.A. Geschonken in 1929
en uitgebreid door aankoop in 1935. Een der weinige wandelbosschen in de provincie Groningen. Toegankelijk voor leden
en donateurs der Vereeniging, op vertoon van het bewijs van
lidmaatschap. Niet-leden dagkaarten a f 0,10 p. p., kinderen
a f 0,05. Verkrijgbaar bij J. Nijland ter plaatse.
43. De Harensche Wildernis bij Haren, 8 H.A. Aangekocht
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in 1919-1921. Een gedeelte, het zg. Noordenland, werd in
1932 aan de Vereeniging geschonken. Broekwoud aan de noordoosthelling van den Hondsrug, met zeer rijke flora en fauna
(vogels en insecten). Slechts toegankelijk voor wetenschappelijk
onderzoek, na verkregen toestemming van het Bestuur.
44. Metbroek in de gemeente Vlagtwedde, 1 H.A. Geschonken
in 1927 en door erfstelling uitgebreid in 1929. Vrij toegankelijk.
45. Het Liefstinghsbroek in de gemeente Vlagtwedde, 19 H.A.
Gelegateerd aan de Vereeniging in 1937. Overblij fsel van het
oorspronkelijke Westerwoldsche landschap. Toegankelijk voor
leden en donateurs, op vertoon van het bewijs van lidmaatschap.
46. Een terreintje bij Jipsinghuizen, ± 1 H.A. Aangekocht
in 1925. Een stukje berkenbosch temidden van ontginningen.
Groeiplaats van de Zweedsche Kornoelje (Cornus Suecica).
Vrij toegankelijk.
FRIESLAND:
47. Het Fochtelooér Veen, 205 H.A. Aangekocht in 1938/1939.
Gelegen aan de Friesch-Drenthsche grens. Een levend hoogveen
van groote wetenschappelijke beteekenis. Toegankelijk voor
leden en donateurs der Vereeniging, op vertoon van de
lidmaatschapskaart.
48. Het Oude Mirdummer Klif, 22 H.A. In 1927 aangekocht
en sedert uitgebreid. Beroemd keileemprofiel aan den oever
yen het I Jsselmeer. Toegankelijk voor leden en donateurs der
Vereeniging, op vertoon van het bewijs van lidmaatschap. Nietleden op dagkaarten a f °,1o, kinderen a f 0,05 ; jaarkaarten
a f r.—. Verkrijgbaar bij den heer W. Visser ter plaatse.
49. De Rengersmiede bij Wartena, 3 H.A. Aangekocht in 1918.
Grasland, water en rietland. Broedplaats vooral voor Kokmeeuwen (Kobbekooi). Slechts toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek, na verkregen toestemming van het Bestuur.

Terreinen van Provinciale Organisaties
voor Natuurbescherming
BESCHRI JVING EN TOEGANGSREGELING
HET NOORDHOLLANDSCH LANDSCHAP:
Wildrijk in den Zijperpolder, 17 H.A. Aangekocht in 1940.
Een der weinige bosschen in „den kop" van Noord-Holland.
Vrije toegang voor contribuanten en obligatiehouders van de
STICHTING
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Stichting. Persoonlijke dagkaarten a f 0.20 en gezinskaarten
a f 0.35, jaarkaarten a f 1.— verkrijgbaar aan het Torenhuis
ter plaatse.
STICHTING HET UTRECHTSCH LANDSCHAP:
Over-Holland onder Nieuwersluis, 3 H.A. Buitenplaats, dateerende uit de i7de eeuw. De over-plaats bestaat in hoofdzaak
uit oud eikenbosch, groeiend op polderland onder A.P. Voor
begunstigers der Stichting vrij toegankelijk op vertoon van
diploma over het loopende jaar. Voor niet-begunstigers zijn
dagkaarten verkrijgbaar a f o.io per persoon in Hotel „de
Kampioen" to Nieuwersluis.
Maartensdijksch Bosch bij Maartensdijk, 17o H.A. Deels aangekocht, deels ten geschenke ontvangen in 1937. Vrij toegankelijk.
Ridderoord Bosch onder Bilthoven, 175 H.A. Aangekocht in
1933. Gelegen aan weerszijden van de Gezichtslaan. Vrij toegankelij k.
Het Lockhorster Bosch bij Leusden, 8 H.A. Aangekocht in
1927. Gelegen aan de Luntersche Beek. Loof- en naaldhoutbosch
met mooie exemplaren van den Weymouth-den (Pinus strobus).
Vrije toegang voor begunstigers van de Stichting op vertoon
van diploma over het loopende jaar. Inwoners van Amersfoort
en Leusden kosteloos toegang op kaarten, verkrijgbaar ten
gemeentehuize. Overigens ook op dagkaarten a f o.io.
Napoleons-dennen, een wegbeplanting nabij de Pyramide
van Austerlitz. Vrij toegankelijk.
Leusder-, Zeister- en Soesterbergsche Heiden onder Leusden,
Zeist, Soesterberg en Amersfoort, 1900 H.A. In beheer bij de
Stichting. Vrij toegankelijk.
Rustenhoven nabij Maartensdijk. Niet voor het publiek
opengesteld, behalve de zgn. Aanlegsteeg : de verbinding van
Maartensdijk met de Maartensdijksche Bosschen.
STICHTING HET ZUID-HOLLANDSCH LANDSCHAP:
Eendenkooi bij Berkenwoude, 4 H.A. Eendenkooi met aansluitend perceel onbemest hooiland, zg. blauwgrasland. Toegangsbewijzen kunnen worden aangevraagd bij den Secretaris
der Stichting, Mr. J. W. W. van der Hoeven, Schiedamschesingel 237, Rotterdam.
STICHTING HET ZEEUWSCHE LANDSCHAP:
Het Zwin in Zeeuwsch Vlaanderen, 27 H.A. Gepacht van het
Rijk. Een gebied van schorren, slikken en stranden met belangrijke flora en fauna. Vooral ook bekend door het veelvuldig
voorkomen van de Lamsoor (Statice Limonium). Vrij toegankelij k.
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HET LIMBURGSCH LANDSCHAP:
De Heimansgroeve, een opengelegd carboonprofiel onder de
gemeente Vaals in het Geuldal, waar de bouw van het gesteente
duidelijk is waar te nemen. Een natuurmonument van geologische beteekenis. Vrij toegankelijk.
STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP:
Kasteeltuin te Wijchen 2 1/2 H.A. Tuin achter het Kasteel
Wychen met eikenlanen er om heen en aan weerszijden van het
kasteel. Vrij toegankelijk.
Bronhuizerbosch bij Ubbergen, 4 1/2 H.A. Een gedeelte van
den steilen heuvelrand van Ubbergen. Opgaand loofhout met
kolonie van Blauwe Reigers. Vrij toegankelijk.
Warnsborn en Vijverberg onder de gemeente Arnhem, 325 H.A.
In 1929 in handen geraakt van een maatschappij, die dreigde
de terreinen voor bebouwing te verkavelen. In 1931-1932
onteigend ten behoeve van de Stichting bij afzonderlijke wet.
Dit was de eerste onteigeningsprocedure in het belang van het
behoud van natuurschoon. Vrij toegankelijk.
Mariendaal tusschen Arnhem en Oosterbeek, 13o H.A.
Landgoed met fraaie waterpartijen. Hiertoe behoort ook het
golvende bouwland aan weerszijden van den straatweg tusschen
Oosterbeek en Arnhem, waardoor voorkomen wordt, dat de
bebouwing van beide plaatsen zich aaneen zou sluiten. Vrij
toegankelijk.
De Duno in de gemeente Renkum, 65 H.A. In 1931 gelegateerd aan de Stichting. Fraai landgoed op den heuvelrand langs
den Rijn met prachtige uitzichten naar de Betuwe. Ook botanisch
en historisch merkwaardig. Vrij toegankelijk voor contribuanten van de Stichting en leden van de Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten. Overigens op jaarkaarten
a f 0.75 p.p., f 1.— p. gezin, voor vreemdelingen op maandkaarten a f 0.25 p. p., f 0.50 p. gezin en op dagkaarten a f oil()
p. p., f 0.25 p. gezelschap van ten hoogste io pers. Kaarten
bij het Secretariaat der Stichting, Bureau V.V.V. Oosterbeek,
Verkeersbureau, Stationsplein te Arnhem en Boekhandel
P. J. Romijn, Utrechtscheweg 142, Oosterbeek.
Belmonte bij Wageningen, 16 H.A. Landgoed op den Wageningschen Berg. Prachtige vergezichten naar de Betuwe. Het
omrasterde gedeelte aan de oostzijde van den Holleweg niet
opengesteld, westelijk van dezen weg vrij toegankelijk.
Wilde Kamp bij Garderen, 23 H.A. Botanisch belangrijk
oud Veluwsch loofhoutbosch. Vrij toegankelijk.
Lochemsche Berg, 62 H.A. Op den Lochemschen Berg bezit
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de Stichting een aantal verspreid liggende perceelen. Vrij
toegankelijk.
Klooster Hulsbergen bij Wapenveld, 26 H.A. Een deel van
het voormalige landgoed van dien naam. Beboschte heuvels
aan den I Jssel. Vrij toegankelijk.
De Dellen bij Epe, 407 H.A. Typisch Veluwsch boschgebied.
Vrij toegankelijk.
STICHTING HET OVERI JSSELSCH LANDSCHAP:
Friezenberg te Elsen, gemeente Markelo, 5 H.A. Aan de
Stichting werd een terrein, deel uitmakende van de kruin van
dezen berg, bezet met heide en vliegdennen, geschonken. Vrij
toegankelijk voor leden van de Stichting, van het Genootschap
Het Oversticht en de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Haarlerveld in de gemeente Tubbergen, 5 H.A. Een perceel
heide met gratheuvels van de vroegste bewoners van Twenthe.
Aan de Stichting geschonken. Niet opengesteld.
Beerserveld in de gemeente Ommen, 3o H.A. De Stichting
bezit in dit veld een stuk heide met vele plasjes en begroeid
met vliegden en jeneverbes. Toegankelijk voor leden en contribuanten der Stichting, het Genootschap Het Oversticht en de
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Huis met schuren en erf te Beerze. Schilderachtig boerderijtje
van het oud-Saksische type.
STICHTING HET GRONINGER LANDSCHAP:
A beltieshuis bij Boertange. Beboschte voormalige batterij
met omringende gronden en de voormalige redoute Bakoven.
Vrij toegankelijk.
VEREENIGING IT FRYSKE GEA (Het Friesche Landschap):
Jongema State te Rauwerd, 3 H.A. In 1931 door de Ned.
Hervormde Kerk te Rauwerd aan de Vereeniging overgedragen.
In wijden omtrek bekend en zeer gewaardeerd wandelterrein.
Na 15 Mei van zonsop- tot zonsondergang vrij toegankelijk
voor leden der Vereeniging. Niet leden dagkaarten a f o.io p. p.
Het Prince-hof onder Eernewoude, 200 H.A. (Ook bekend
onder de naam „Dude Venen"). Aangekocht in 1934. Water
en rietland, in de 17de en i8de eeuw ontstaan door vervening.
Gedeeltelijk vrij toegankelijk; het reservaat alleen met schriftelijke vergunning van het Dagelijksch Bestuur onder geleide
van den opzichter a f 0.25 per uur. Van 15 Juli-15 September
vergunningen ook verkrijgbaar bij H. Jaarsma te Wartena.
De Lindevallei nabij Wolvega (± ioo H.A.). Aangekocht in
1940. Rijk moeraslandschap met verschillende orchideeen77

groeiplaatsen en andere zeldzaam wordende plantensoorten.
Broedplaats voor Roerdomp, Waterral, Snor enz. Bekend
wegens voorkomen van den Grooten Vuurvlinder. In den
broedtijd niet toegankelijk. Na 1 Juli hebben leden van
„It Fryske Gea" op vertoon van bewijs van lidmaatschap
toegang op den dijk van den Van Helornapolder; aanmelden bij
den opzichter Geert Gooyer, molenaar bij BJessebrug aan de
Linde. Niet-leden kunnen een toegangsbewijs aldaar bekomen,
tegen betaling van io cents per persoon en per dag.
De Saiterbetten c.a. tusschen Eernewoude en Wartena,
82 H.A. Veenplassen-gebied. Vrij toegankelijk.
De Schapepoel onder Elsloo, 3o H.A. Duinen en heideveld
met plas. Vrij toegankelijk.
De Landweer onder Allartsoog bij Bakkeveen, 1 H.A. Een
middeleeuwsche versterking. Vrij toegankelijk.
De Burmanialinde te Bovenknijpe. Een eeuwenoude boom
met stamomvang van bijna io M.
Eilandjes in de Fluessen, 1 H.A. Enkele eilandjes met broedkolonie van Vischdiefjes. Niet toegankelijk.
Laaxumsche buitenlanden, 2 H.A. Gepacht door de Vereeniging. Studie-object. Niet toegankelijk.
De Mokkebank onder Laaxum, 3 H.A. Gepacht door de
Vereeniging; broedplaats van de Groote Stern, de Kluut en
het Vischdiefje. Niet opengesteld, . doch het vogelleven is van
den dijk of duidelijk waar te nemen.
De Leyen in de gemeenten Tietjerksteradeel en Smallingerland, 325 H.A. Gepacht door de Vereeniging. Watersportgebied en natuurreservaat. Vrij toegankelijk, behoudens het
noordwestelijk gedeelte.
Het Oerd op Ameland, 225 H.A. Gepacht door de Vereeniging.
Duingebied. Vrij toegankelijk.
De Kooiwaard c.a. bij Makkum, 600 H.A. Gepacht door de
Vereeniging. Waterwildreservaat. Toegang wordt slechts verleend voor wetenschappelijk onderzoek, op schriftelijke, op
naam gestelde, vergunning, afgegeven door het Dagelijksch
Bestuur.
De Bocht van Molkwerum, 1300 H.A. Gepacht door de Vereeniging. Waterwildreservaat. Toegang als voren.
Het Buitenveld van Ottema en Wiersma onder Hardegarijp,
25 H.A. Onder toezicht van en in beheer bij de Vereeniging.
Alleen toegankelijk met schriftelijke vergunning van het Dagelijksch Bestuur.
De Kruispolle in de Fluessen, i H.A. Onder toezicht van en
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in beheer bij de Vereeniging. Eilandje met meeuwenkolonie.
Niet toegankelijk.
De Drie Dollen onder Westergeest, 3 H.A. Onder toezicht
van en in beheer bij de Vereeniging. Toegankelijk in overleg
met den heer I J. van der Schaaf te Westergeest.
De Stankherne onder Hindeloopen, 15o H.A. Under toezicht
van en in beheer bij de Vereeniging. Waterwildreservaat.
Toegang als Kooiwaard.
De Bildtpollen aan de Waddenkust, 2300 H.A. Under toezicht van en in beheer bij de Vereeniging. Waterwildreservaat.
Toegang als Kooiwaard.
Rijsterbosch en Mirnserklif, 162 H.A. in Gaasterland. Voor
niet-leden toegankelijk op dagkaarten a f °.10 p.p. ; eveneens
op jaarkaarten, bij het Bestuur aan te vragen. Het ligt in
de bedoeling dit natuurmonument in een afzonderlijke stichting „Het Rijsterbosch" onder te brengen.

Lijst der Rijksnatuurmonumenten, welke
ressorteeren onder het Staatsboschbeheer
NOORD-HOLLAND:
Duinen ten westen van Schoorl, 195 H.A. Reservaten : Grensvlakte, Mariavlakte, Frederiksveld, Groote Ganzenveld, Kleine
Ganzenveld, Waterboschje met omgeving en Groote Zinkepolder. Broedplaatsen van Grutto, Tureluur, Wulp, Scholekster en Kievit. Vrij toegankelijk, behoudens een gedeelte
van beide laatstgenoemde terreinen.
De Geul en W esterduinen op Texel, 1800 H.A. De Geul en
een gedeelte van de Westerduinen (Zilvermeeuwenkolonie)
worden gedurende het broedseizoen bewaakt. Toegangskaarten
a f 0.25, p. p. en per terrein, verkrijgbaar bij den boschwachter
te De Koog. Bezoek uitsluitend onder geleide van een bewaker.
Binnen- en Buiten-Muy en Wier op Texel, 800 H.A. De
Muy, een duinmeer, is vooral bekend als broedplaats van
Lepelaars. De Slufter is een vlakte, doorsneden door kreken,
die nog in open verbinding met de zee staat. Een pleisterplaats voor zeevogels. De Slufter is vrij toegankelijk; de Muy
is gedurende het broedseizoen slechts gedeeltelijk opengesteld
en dan uitsluitend op toegangskaarten a f 0.50 p. p. (in Aug.
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f 0.25), verkrijgbaar bij den boschwachter te De Koog. Het
bezoek geschiedt alleen onder geleide van een bewaker.
Mientje bij de Nieuwe Aanleg op Texel, 7 H.A. Type van een
oude Texelsche heide-vegetatie. Vrij toegankelijk.
Meeuwenduinen op Vlieland, 38o H.A. Vooral als broedplaats
van talrijke vogelsoorten belangwekkend. Zuidelijkste broedkolonie in Europa van de Eidereend. Gedurende den broedtijd
niet toegankelijk. Bij uitzondering kunnen vergunningen worden
verkregen bij den Houtvester van het Staatsboschbeheer te
Alkmaar. Met deze vergunning moet men zich wenden tot
den boschwachter op Vlieland, alwaar men de kosten a f 0.25
voldoet.
Kooispleklid op Vlieland, 165 H.A. Een duingebied met
bijzonder rijke flora. Vrij toegankelijk.
Noordsvaarder op Terschelling, Soo H.A. Uitgestrekte, vochtige
duinvalleien, jonge duinen en zg. Kroonpolders. Vrij toegankelijk,
behalve in den broedtijd.
Landrummerheide op Terschelling, 14 H.A. Type van een
oude Terschellingsche heide-vegetatie. Vrij toegankelijk.
Koegelwieck op Terschelling, 190 H.A. Een prachtig duingebied met rijke flora in de duinpannen. Vrij toegankelijk.
Boschplaat op Terschelling, 4400 H.A. Het geheele oostelijke
uiteinde van het eiland. Grootsch landschap van duinen,
stranden en slenken, met daarvoor karakteristieke flora en
fauna. Vrij toegankelijk, behalve in den broedtijd.
NOORD-BRABANT :
Rondven, Langven en Zwartgoor in het Ulvenhoutsch Bosch
bij Breda, 57 H.A. Typische Noordbrabantsche vennen, broedplaatsen van Zwarte Stern, Grutto en Wulp. Vrij toegankelijk.
Hapertsche Heide bij Hoogeloon, 62 H.A. Vormt met de
De Cartier Heide van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten een geheel. Vrij toegankelijk.
V ennen in de Groote Heide tusschen Valkenswaard en Leende,
140 H.A. Dit zijn o.m. : Klein Hasselven, Dorven met stuifruggen, Laagveld, Hasselvennen, Biesven, Kleine Kraanven,
Groote Kraanven, Klotvennen. Typische Brabantsche vennen,
uitgespaard in een groote bebossching. Vrij toegankelijk.
Peelven met heide ten zuidwesten van St. Anthonis, 15 H.A.
Broedplaats van Grutto, Wulp, Tureluur en Kievit. Vrij toegankelijk.
GELDERLAND:
Kootwijkerzand bij Kootwijk, 391 H.A. Prachtig Veluwsch
stuifzandgebied. Vrij toegankelijk.
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Het Echtener Zand (Staatsnatuurmonument)

Gerritsflesch, 370 H.A. Stuwmeer met aangrenzende heide
en stuifzandgebied. Belngrijk door het voorkomen van z.g.
„glaciaalrelicten". Niet toegankelijk.
OVERI JSSEL:
Heiden met veenplassen ten oosten van Staphorst, 64 H.A.
Dit zijn: Koolhaar, Wollegrasveen, Zwarte Venen, Zoere
Grachten en Vier Bergen, gelegen in de boschwachterij Staphorst. Heuvelachtige heiden met vliegdennen, berk en lijsterbes.
Hierin liggen talrijke plassen met fraaie flora, ook van beteekenis als vogelbroedplaatsen. Vrij toegankelijk.
Heideveld, Zandverstuiving en Drie vennen bij Junne, 4o H.A.
Natuurmonumenten, gelegen in de boschwachterij Ommen.
Vooral het laatste is botanisch bijzonder merkwaardig. Vrij
toegankelijk.
Heide en stuilzand onder Hardenberg, 12 H.A. Een drietal
terreinen in de boschwachterij Hardenberg. Vrij toegankelijk.
DRENTHE:
Gijsselter Koelen bij Gijsselte, 5o H.A. Heide met vier groote
veenplassen. Belangrijk ornithologisch reservaat. Vrij toegankelijk.
Echtenerzand ten noorden van Echten, 23 H.A. Zandverstuiving, voor een groot deel begroeid met heide. Vrij toegankelijk.
V eenplassen in de bosschen tusschen Lhee en Spier, 53 H.A.
Dit zijn : Karrenveen, Meeuwenplas, Zandveen, Langeveen,
Groote Veen, Diepeveen, Schurenberg, Westerveen, Kibbelhoek, Blankeveen, Zwarte Turfveen. Grootendeels oligotrophe
veenplassen met zeer merkwaardige lagere flora en fauna,
temidden van heide of stuifzand. Vrij toegankelijk.
Het Lheebroekerzand bij Lheebroek, 27 H.A. Stuifzandterrein
met prachtige Juniperus-vegetatie. Vrij toegankelijk.
Hoekenbrink en Groote Veen tusschen Smilde en Hijken,
58 H.A. Plassen, temidden van uitgestoven vlakten. Gelegen
in de boschwachterij Smilde. Vrij toegankelijk.
Het Aekingerzand ten zuidwesten van Appelsga, 77 H.A.
Stuifzandgebied met struikheide en kraaiheidevegetatie. Vrij
toegankelijk.
Het Aekingerbroek bij de Appelsgasche Zandduinen, 5o A.
Botanisch belangrijk. Overgangen van heide tot wild grasland
(z.g. blauwgrasland).
Veenplassen en heide in de bosschen ten zuidwesten van,
Appelsga, 21 H.A. Een uitgestoven terrein met kraaiheidepollen en voorts twee veenplassen : Ganzepoel en Grensveen.
Vrij toegankelijk.

Het Zeijerveld ten zuiden van Zeijen, 75 H.A. Droog, vrij hoog
gelegen heideterrein met veel archaeologisch belangrijke tumuli
en resten van een Romeinsche legerplaats. Vrij toegankelijk.
Het Zwarte Water en Het Hemelrijk in het Gietenerveld bij
Gieten, 6 H.A. Vrij toegankelijk.
Gletscherkom ten westen van Gieten, 1 H.A. Gelegen in de
boschwachterij Gieten. Vrij toegankelijk.
Gasselterdennen ten westen van Gasselte, 2 H.A. Rest van
een oude vliegdenvegetatie in overstoven heide. Vrij toegankelij k.
Drouwener venen ten westen van Drouwen, 28 H.A. Vier
veenplassen met omringende heide, gelegen in de boschwachterij
Borger. Vrij toegankelijk.
Drouwenderveld ten westen van Drouwen, 5o A. Grafheuvelterrein, gelegen in de boschwachterij Borger. Vrij toegankelijk.
Lunsven ten westen van Borger, 6 H.A. Uitgeveende plas,
gelegen in de boschwachterij Borger. Vrij toegankelijk.
V eenplassen ten zuiden van Grollo, II() H.A. Dit zijn : Witteveen-Blankeveen, Grolloerveen, Halkenveen, Elpermeer. Gelegen in de boschwachterij Grollo. Vrij toegankelijk.
V eenplassen ten oosten van Hooghalen, 35 H.A. Dit zijn :
Kranenveen, Meeuwenveen, De Wijde Blik. Gelegen in de
boschwachterij Hooghalen. Vrij toegankelijk.
Hingsteveen ten oosten van Hooghalen, 72 H.A. Levend
hoogveengebied. Broedplaats voor verscheidene soorten vogels.
Vrij toegankelijk.
Dennen nabij het Langveen ten zuiden van Schoonlo, 5 H.A.
Gelegen in de boschwachterij Schoonlo. Vrij toegankelijk.
De Tweelingen ten zuiden van Schoonlo, 23 H.A. Een tweetal
veenplassen, omringd door vlakke heide. Gelegen in de boschwachterij Schoonlo. Vrij toegankelijk.
Oud Orvelte en de Kyl ten noordoosten van Orvelte, 38 H.A.
Veenplassen, temidden van heide. Oud Orvelte is een broedterrein voor vele vogels. Gelegen in de boschwachterij Orvelte.
Vrij toegankelijk.
Gletscherkom en Zwerfsteen in het Eeserveld tusschen Ees
en Odoorn, 25 A. Gelegen in de boschwachterij Odoorn. Vrij
toegankelijk.
Hunebedden in het Weerdingerveld, ten zuidwesten van Weerdinge, 2 H.A. Gelegen in de boschwachterij Emmen. Vrij toegankelijk.
Het Sleener Zand bij Noordsleen, 6 H.A. Stuifzandterrein
met mooie Juniperusbegroeiing. Vrij toegankelijk.
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V eenplassen in het Noord en Zuid Bargerveld ten oosten
van Sleen, 8 H.A. Gelegen in de boschwachterij Sleenerzand bij
het Oranjekanaal en in vak 15. Vrij toegankelijk.
V eenplassen ten westen van Gees, 74 H.A. Veenplassen,
temidden van heide en stuifzandkoppen. Gelegen in de boschwachterij Gees. Het zijn: De Hooge Stoep en plassen in de
vakken 29, 36, 39. Vrij toegankelijk.
Aan deze Staatsnatuurmonumenten kunnen nog worden
toegevoegd:
I. in Gelderland de Bruuk, 36 H.A. ; botanisch en zoOlogisch
belangrijk en
2. in Limburg de Klotterpeel, 25 H.A. yen met dennen.

Terreinen van bijzondere Stichtingen
op het gebied van Natuurbescherming
BESCHRI JVING EN TOEGANGSREGELING
NATUURMONUMENT „DE BEER".
Deze Stichting heeft in beheer de terreinen, welke door het
graven van den Nieuwen Waterweg van het vaste land van
Zuid-Holland werden afgesneden, genaamd „De Beer", ± i000
H.A. Het terrein vormt een unieke broedplaats voor tal van
zee- en weidevogels. Het is ook botanisch van beteekenis.
Toegangskaarten verkrijgbaar bij de afd. Toegangsbewijzen
van de Stichting, Reguliersgracht 9, Amsterdam (C.). Voorloopig kunnen geen bezoekers worden toegelaten.
STICHTING HET NATIONALE PARK „DE HOOGE VELUWE".
Deze Stichting bezit het landgoed „de Hooge Veluwe".
onder Hoenderloo en Otterloo op de Veluwe, ruim 6500 H.A,
In een reservaat, groot 4000 H.A., leeft grof wild, als Reeen,
Herten en Mouflons. 1500 H.A. is cultuurpark met bosschen,
parken en kunstuitingen van bekende architecten enz. Opengesteld van 8 uur 's morgens tot een half uur na zonsondergang.
De Wildbaan is van 19 September tot omstreeks half October
gesloten. Toegang tegen betaling van de vastgestelde vergoeding bij den hoofdingang aan den weg van Otterloo naar
Hoenderloo, voorts to Otterloo, Hoenderloo, Oud Reemst
(behalve van 19 Sept.—half October), Deelen (alleen Paaschen Pinksterdagen, Hemelvaartsdag en van 1 Juli-19 Sept.).
STICHTING „HET GOOISCH NATUURRESERVAAT".
De Stichting bezit bosch- en heidecomplexen onder de gemeenten Hilversum, Bussum, Blaricum, Huizen, Naarden en
Laren, 1626 H.A. De terreinen zijn vrij toegankelijk.
STICHTING
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Landgoederen, eigendom van particulieren,
toegankelijk voor donateurs en leden
der Vereeniging
Toegang wordt slechts verleend onder inachtneming van de
hieronder volgende algemeene voorwaarden en van de bijzondere
voorwaarden, in de lijst opgenomen.
Algemeene voorwaarden:
I. Toegang wordt verleend op vertoon van het bewijs van
lidmaatschap over het loopende jaar, voor zoover geen
andere regeling in de navolgende lijst vermeld is.
2. Tenzij het tegendeel wordt opgegeven, is het donateurs
en leden toegestaan zich door bun gezinsleden te doen
vergezellen. Deze gezinsleden mogen het terrein evenwel
niet betreden buiten aanwezigheid van den donateur of
het lid der Vereeniging.
3. De vergunning om te wandelen is beperkt tot de wegen
en paden, voor zoover die niet voor bezoekers verboden
zijn, hetzij door plaatsing van borden met het opschrift
„gereserveerd", hetzij op andere wijze.
4. Het is verboden op eenig terrein:
a. te rooken of er vuur te stoken,
b. te kampeeren of er tenten op te slaan,
c. honden of vuurwapenen mede te nemen,
d. bloemen te plukken of boomers en andere planten op
eenigerlei wijze te beschadigen, nesten uit te halen,
vogels en andere dieren te dooden of te vangen of daartoe
pogingen aan te wenden,
e. papieren, schillen en ander afval achter te laten.
5. Het is niet toegestaan paarden, rijtuigen, motorrijwielen en
automobielen op de terreinen te hebben of te brengen.
Voor zoover rijwielen niet worden toegelaten, is dit in de
lijst opgenomen.
6. Leden onder den leeftijd van 16 jaar worden slechts toegelaten onder geleide van volwassenen, die donateur of lid
der Vereeniging zijn.
7. Tenzij anders is vermeld, zijn de landgoederen slechts toegankelijk tusschen zonsopkomst en zonsondergang.
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NOORD-HOLLAND:
Boekesteyn te 's-Graveland, 124 H.A. (met uitzondering van
de omgeving van het huis en den moestuin). Eigendom van
Jhr. J. A. Riiell. Toegankelijk tusschen 1 Mei en 1 September
van 9-20 uur en tusschen 1 September en 1 Mei van 9-18 uur.
Rijwielen worden niet toegelaten.
De Kamphoeve te Bussum. Eigendom van Jhr. Mr. C. Dedel c.s.
Toegankelijk tusschen 1 Mei en 1 September van 9-20 uur en
tusschen 1 September en 1 Mei van 9-18 uur. Uitsluitend op
gratis kaarten, verkrijgbaar op vertoon van bewijs van lidmaat schap schriftelijk of mondeling bij den tuinbaas op „Schaepenburgh" te 's-Graveland.
Schaepenburgh te 's-Graveland. Eigendom van Jhr. Mr. C.
Dedel c.s. Toegangsregeling als bij de Kamphoeve.
Tusschenwijk bij Wijk aan Zee. Eigendom van de firma
Van Gelder en Zonen. Toegankelijk is uitsluitend het gedeelte
van het voormalige landgoed Tusschenwijk, toebehoorende
aan bovengenoemde firma.
Westerhout bij Beverwijk, 30o H.A. Eigendom van de Erven
Jhr. G. S. Boreel.
UTRECHT :
Amerongen en Zuylestein, goo H.A. Eigendom van Graaf van
Aldenburg Bentinck. Voor het tusschen den Rijksweg LeersumAmerongen en de Amerongsche Wetering gelegen gedeelte
zijn gratis kaarten verkrijgbaar bij den rentmeester Ir. Joh.
Tenge te Amerongen.
Beukenburg te Groenekan onder Maartensdijk, 125 H.A.
Eigendom van Mevr. Douair. Mr. J. E. W. Twiss—Aubin. Ook
ruiters worden toegelaten.
Broekhuizen te Leersum, 336 H.A. Eigendom van de Erven
Mevr. Douair. M. Pauw van Wieldrecht—Repelaer. Toegankelijk
voor zoo ver vallende onder de Natuurschoonwet. Verdere
bezichtiging alleen toegestaan na verkregen toestemming van
den rentmeester, den heer B. J. Velzen, Tel. 146, Doorn.
Dijnselburg te Huis ter Heide. Eigendom van Dr. H. Th.
s' Jacob.
Groot Plattenberg te Maarn, 24 H.A. Eigendom van J. Th.
Boelen. Opengesteld is alleen het gedeelte ten zuiden van den
Kapelweg, bekend onder den naam „de Pol". Kaarten voor
leden kosteloos verkrijgbaar bij den tuinbaas C. Marchal,
Maarsbergscheweg, Maarn.
Gunterstein te Breukelen—St. Pieters, 54 H.A. Eigendom
van Jhr. Dr. L. H. Quarles van Ufford.
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Hardenbroek bij Driebergen, 86 H.A. Eigendom van R. A.
Baron van Hardenbroek van Lockhorst van Hardenbroek.
Toegankelijk voor leden en donateurs, uitsluitend op gratis
kaarten, verkrijgbaar aan de woning van den boschbaas aan
den grintweg Werkhoven—Cothen. Opengesteld tusschen 1 Mei
en I September van 9 tot 20 uur, van I September tot 1 Mei
van 9 tot 18 uur. Rijwielen worden niet toegelaten.
Henschoten tusschen Woudenberg en Zeist. Eigendom van
de N.V. Woudenbergsche Bosch- en Landexpl. Mij. Landgoed
„Henschoten". Toegankelijk uitsluitend op een kostelooze
kaart, verkrijgbaar aan het kantoor „het Schoutenhuis" te
Woudenberg.
Klein Drakestein te Lage Vuursche, 191 H.A. Eigendom van
Jhr. Mr. H. P. J. Bosch van Drakestein. Uitsluitend toegang op
gratis kaarten, verkrijgbaar bij den jachtopziener C. Karelsen,
wonende bij den tol te Lage Vuursche.
Queekhoven te Breukelen—St. Pieters, II H.A. Eigendom
van Mevrouw J. M. A. Matthes—Varossieau. Toegankelijk
van 9-18 uur.
Remmerstein te Rhenen, 120 H.A. Eigendom van M. C.
Philipse. Rijwielen worden niet toegelaten.
Renswoude bij Renswoude. Eigendom van M. J. L. Baron
Taets van Amerongen van Renswoude.
Sandenburg te Neerlangbroek bij Doom. Eigendom van
Mr. C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg.
Den Treek te Leusden bij Amersfoort, i000 H.A. Eigendom
van de N.V. Landgoed „den Treek". Uitsluitend toegankelijk
op gratis kaarten, verkrijgbaar aan het kantoor „het Schoutenhuis" te Woudenberg.
NOORD-BRABANT:
Baast onder Oostel-, Middel- en Westelbeers, 472 H.A.
Eigendom van J. v. d. Mortel.
Den Eikenhorst te Esch bij Boxtel, 27 H.A. Eigendom van
Mevr. Henket. Uitsluitend toegang op gratis kaarten, waarop
de voorwaarden van het bezoek vermeld zijn, verkrijgbaar
bij den tuinman.
Gronden onder Sterksel, 30o H.A. Eigendom van Mevr. M. Vos
de Wael—Jkvr. van der Schueren.
Groot Molenbeek onder Bergen op Zoom en Woensdrecht,
3o H.A. Eigendom van Van Dam van Isselt. Toegankelijk
m.u.v. den tuin bij het huis.
Oosterheide te Teteringen bij Breda, 17o H.A. Eigendom van
K. J. C. del Court van Krimpen.
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Sparrenrijk te Boxtel, 55 H.A. Eigendom van J. B. Vekemans.
De Wamberg en Hooge Heide te Berlicum, 155 H.A. Eigendom van Jhr. Mr. R. A. van Rijckevorsel. Toegankelijk uitsluitend op kaarten, op schriftelijke, eventueel ook mondelinge, aanvraag verkrijgbaar bij den eigenaar, wonende op
„De Wamberg".
De Witrijt onder Bergeyk, Hoogeloon en Bladel, 360 H.A.
Eigendom van J. Laumans.
GELDERLAND:
Amelte te Gorssel, 34 H.A. Eigendom van Mevr. J. M.
Hofstede—Pous Koolhaas. Rijwielen worden niet toegelaten.
Ampsen te Lochem, 75o H.A. Eigendom van Douair. G. C.
Gravin van Lynden van Sandenburg—Bsse van Nagell van
Ampsen.
Babberich bij Zevenaar, 25 H.A. Eigendom van Mr. F. J. W. M.
de Neree tot Babberich.
Beekzicht met de terreinen, grenzende aan de bosschen van
„De Poll" te Voorst. Eigendom van Jhr. Mr. Dr. I. H. N. Bosch,
Ridder van Rosenthal. Toegankelijk van 9 uur tot een half
uur voor zonsondergang.
Beltgraven in het buurtschap Het Loo te Oldenbroek, 5o H.A.
Eigendom van J. Warner.
Het Bennekomsche Bosch, 7o H.A. Gelegen tusschen het
vacantieoord „De Born" en het landgoed „Oostereng".
De Bonenburg te Heerde, 20 H.A. Eigendom van J. W. van
Regteren Altena. Rijwielen worden niet toegelaten.
De Boschhoeve bij Wolfheze, 12 H.A. Eigendom van F. W.
Braat. Toegang uitsluitend op gratis kaarten, waarop de voorwaarden van het bezoek vermeld zijn, verkrijgbaar bij den
tuinbaas R. Lamers.
Heerlijkheid Brakel te Brake!, i5 H.A. Eigendom van Mevr.
M. S. E. van Dam van Brakel—Vermeulen. Uitsluitend toegang
op kaarten, waarop de voorwaarden van het bezoek vermeld
zijn, verkrijgbaar ter plaatse.
De Bramel te Vorden, 200 H.A. Eigendom van W. J. Thate.
Brandenborch te Vorden, zoo H.A. Eigendom van Mr. H. J.
van Lulofs Umbgrove.
Deuverden bij Nijkerk. Eigendom van Jhr. N. E. A. Boreel
van Oldenaller.
Dorth te Joppe bij Gorssel, 97 H.A. Eigendom van G. O. F.
Ridder Huyssen van Kattendijke. Toegang verboden over den
oprit naar het huis. De bezoekers moeten zich melden aan de
tuinmanswoning, gelegen aan den zandweg naar Oolde. Rij87

wielen niet toegelaten. Toegang tot de omgeving van het landhuis verboden.
De Dijkhol bij Twello. Eigendom van Mr. A. C. Baron
van der Feltz.
De Elshof te Malden, 75 H.A. Eigendom van A. I. de Stoppelaar Blijdenstein.
Flip Hul bij Hattem. Eigendom van de N.V. Flip Hul.
Kaarten, ook geldig voor gezinsleden, kunnen worden aangevraagd ten kantore der Vereeniging, Heerengracht 540, Amsterdam C.
De Gelder te Wijhe, 26o H.A. Eigendom van Mr. W. L. Baron
de Vos van Steenwijk. Opengesteld is uitsluitend het gedeelte,
vallende onder de Natuurschoonwet. Verdere bezichtiging is
alleen toegestaan na verkregen toestemming van den opzichter
J. v. d. Sluis. Excursies worden slechts toegelaten na verkregen
toestemming van genoemden opzichter.
De Geldersche Toren te Spankeren, gem. Rheden, 3o H.A.
Eigendom van I. S. Wurfbain.
Groeneveld te Hulshorst, gem. Nunspeet, 17 H.A. Eigendom
van J. R. van Osselen. Toegankelijk met uitzondering van de
omgeving van het huis, den moestuin, de boomgaard en het
schiereiland in de gracht.
De Groote Noordijk te Wilp bij Deventer, 36 H.A. Eigendom
van Mej. C. E. de Friderici. Bezoekers moeten zich vOOr het
bezoek vervoegen ten huize van de eigenaresse.
Heuven te Rheden, no H.A. Eigendom van Mej. C. L. H.
Wurfbain. Art. 5 van de Algemeene Voorwaarden is niet van
toepassing voor zoover den voor het publiek opengestelden
rijweg betreft.
Hoekelum te Bennekom, 219 H.A. Eigendom van K. Baron
van Wassenaer.
Hoog Buurlo bij Apeldoorn, 254 H.A. Eigendom van de familie
Baron van Verschuer.
Hoog Oorsprong te Oosterbeek, 131 H.A. Eigendom van
Mevr. A. van Holthe tot Echten—Bsse van der Feltz. Toegankelijk, m.u.v. het gereserveerde gedeelte, op gratis kaarten,
verkrijgbaar bij de eigenaresse. Rijwielen worden niet toegelaten.
De Houtkamp en omliggende terreinen te Otterlo, 5o H.A.
Eigendom van Dr. A. D. Voilte. Kaarten, ook geldig voor gezinsleden, kunnen worden aangevraagd ten kantore der Vereeniging,
Heerengracht 540, Amsterdam C.
De Hullenberg te Bennekom, 12 H.A. Eigendom van de
Erven Mr. A. C. van Daalen.
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Huis Bergh te 's-Heerenberg. Eigendom van de N.V. Huis
Bergh.
Kasteel de Cannenburgh te Vaassen, 24 H.A. Eigendom van
Dr. H. L. R. Cleve. Lidmaatschapskaarten bij den ingang van
het bosch toonen aan den opziener Labberton.
Kasteel Vorden te Vorden, 18o H.A. Eigendom van W. F. E.
Baron van der Borch van Vorden. Toegankelijk uitsluitend
op een gratis kaart, verkrijgbaar bij het Hotel „De Konijnenbult".
Keppel te Laag Keppel, 76 H.A. Eigendom van Mevr. Douair.
R. J. C. Baron van Pallandt van Keppel. De omgeving van
Kasteel Keppel is niet toegankelijk.
Klarenbeek te Doornspijk, 22 H.A. Eigendom van Mevr. de
Wed. H. L. Volker van Waverveen—ter Meulen. Ingang bij
de portierswoning. Toegankelijk van io tot 16 uur.
De Kleine Noordijk te Wilp bij Deventer, 36 H.A. Eigendom
van Mevr. E. W. Besier—de Friderici. Leden moeten zich, ter
verkrijging van een wandelkaart, vervoegen ten huize van de
eigenaresse.
Het Kreyl tusschen Miste en Het Woold bij Winterswijk,
67 H.A. Eigendom van A. J. Tenkink.
Landfort onder Gendringen, 52 H.A. Eigendom van Dr. A. W.
Luyken—Landfort.
Leusveld bij Brummen, 8o H.A. Eigendom van G. E. Beker.
Het Medler te Vorden, 252 H.A. Eigendom van C. Baron van
Dorth tot Medler.
Het Nijenhuis te Almen, gemeente Gorssel, ioo H.A. Eigendom van Mr. H. J. van Lulofs Umbgrove.
Oldenaller te Putten. Eigendom van Jhr. N. E. A. Boreel van
Oldenaller.
Het Onstein te Vorden, no H.A. Eigendom van A. E. C. C.
Baron van der Heyden. Toegankelijk van 9 uur tot een uur
voor zonsondergang.
Oud Wezeveld te Twello. Eigendom van Douair. E. 0. J. M.
Baron van Hovel! tot Westerflier.
Petrea te Wapenvelde, 296 H.A. Eigendom van Dr. J. E.
v. d. Meulen. Kaarten verkrijgbaar ten kantore der Vereeniging,
Heerengracht 540 te Amsterdam.
Het Planken Wambuis bij Ede. Eigendom van het Administratiekantoor „Unitas" N.V. Jaarkaarten, geldig voor den
houder persoonlijk, voor zijn echtgenoote en voor de onder het
geleide van hem of van zijn echtgenoote zich bevindende minderjarige leden van zijn gezin, zijn tegen betaling van f 1.—
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(gewone prijs f 2.50) verkrijgbaar ten kantore der Vereeniging,
Heerengracht 540, Amsterdam. De omgeving van het „Dude
Hout" blijft ook voor kaarthouders verboden.
De Poll en Nijenbeek te Voorst, Boo H.A. Eigendom van
Jhr. Dr. J. M. van Haersma de With. Introductie van gezinsleden niet toegestaan. Rijwielen worden niet toegelaten.
Quadenoord en Boschbeek bij Renkum, 23o H.A. Eigendom
van F. C. W. Koker. Opengesteld van 8 uur tot een uur na
zonsondergang.
Renselaer en Groot Boeyen te Putten, 82 H.A. Eigendom van
Mevr. Jkvr. A. Schimmelpenninck—van Haersma de With.
Toegangskaarten kosteloos verkrijgbaar bij den opzichter
K. Bruinekool te Hellerbuurt onder Putten.
Huize Rhederoord bij De Steeg. Eigendom van Mr. A. Baron van
Heeckeren van Kell. Niet toegankelijk op Zon- en Feestdagen en
op Zaterdagen; op de overige dagen van zonsopgang tot 18 uur.
Salentijn bij Nijkerk, 171 H.A. Eigendom van Jhr. Dr. H. M.
van Haersma de With. Toegankelijk op gratis kaarten, verkrijgbaar bij den eigenaar en bij den op het landgoed wonenden opzichter. Opengesteld van 1 Januari tot 15 October. Rijwielen
worden niet toegelaten.
De Schaffelaar te Barneveld, 66 H.A. Eigendom van E. J.
Baron van Nagell.
'1 Selsham te Vorden, io H.A. Eigendom van W. C. Athens.
Slichtenhorst bij Nijkerk, 30o H.A. Eigendom van P. van
Leeuwen Boomkamp. Toegankelijk van 1 Januari tot 15 Oct.
Het Stokkert te Wapenvelde. Eigendom van Dr. H. J. de
Lange. Gratis kaarten, ook geldig voor gezinsleden, verkrijgbaar
ten kantore der Vereeniging, Heerengracht 540, Amsterdam C.
Suideras bij Wichmond, gem. Warnsveld, 169 H.A. Eigendom
van Mevr. M. Ruys de Beerenbrouck—van der Heyden van
Suideras.
Voorstonden te Brummen, 13o H.A. Eigendom van Douair.
A. Baron van Dedem—Bsse de Vos van Steenwijk. Toegankelijk
van I April tot I October. Rijwielen worden niet toegelaten.
Vosbergen te Heerde, 37 H.A. Eigendom van G. W. Baron
van Dedem.
W ezeveld en Hartelaar onder Twello. Eigendom van Douair.
L. F. J. M. Baron van Voorst tot Voorst.
De Wildbaan te Brummen, 6o H.A. Eigendom van Mevr.
A. M. Metelerkamp van Bronkhorst—den Tex. Kaarten aanvragen bij de eigenaresse, wonende op Huize Wildbaan. Rijwielen
worden niet toegelaten.
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Usselvliedt te Wezep, 212 H.A. Eigendom van Mr. J. P. Graaf
van Limburg Stirum. Toegankelijk m.u.v. het gereserveerde
gedeelte 15innen de grachten. Bewoners van Wezep hebben
alleen toegang op kaarten, verkrijgbaar tegen betaling.
Zijpendal onder Schaarsbergen, 40o H.A. Eigendom van A.
Gravin von der Goltz—Baronesse Brantsen van de Zijp. Kaarten
gratis verkrijgbaar bij den rentmeester, den heer H. Tiemens,
Zijpendalscheweg 197 te Arnhem. Kinderwagens, sportwagens
en rijwielen worden niet toegelaten. De wandeling is beperkt tot
de hoofdlanen, d.w.z. lanen, begrensd door loofhout of sparren.
OVERI JSSEL :
De Alerdinck bij Heino, 4o H.A. Eigendom van Mr. G. W. Th.
Baron van Dedem. Rijwielen worden niet toegelaten.
Huize Almelo te Almelo, 365 H.A. Eigendom van Mr. W. C.
Graaf van Rechteren Limpurg Almelo. Toegankelijk m.u.v. het
Kasteel, het Park en het zg. Nyreesbosch en Albergerbosch.
De Bannink bij Diepenveen, 30o H.A. Eigendom van Jhr. Dr.
C. J. Sandberg van Leuvenum.
Beernink te Losser, 4o H.A. Eigendom van G. J. Poerink.
Beerse te Ommen. Eigendom van M. R. Baron Bentinck tot
Buckhorst.
Bekkenveld te Enschede, 22 H.A. Eigendom van A. H. van
Heek. Toegankelijk m.u.v. de erven van de boerderijen en de
onmiddellijke omgeving van het theehuis.
Bekspring, Pierikhoeve en Hakenberg bij Oldenzaal, 32, 85 en
79 H.A. Eigendom van W. J. Blijdenstein.
Berenbroek te Enschede, 58 H.A. Eigendom van G. Jannink.
Toegankelijk op gratis kaarten, verkrijgbaar ten kantore van
Gerh. Jannink en Zonen, Langestraat 41, Enschede. Opengesteld van 9 tot 19 uur of tot zonsondergang.
Den Berg te Dalfsen, 302 H.A., waarvan ± 90 H.A. toegankelijk. Eigendom van A. Baron van Dedem. Vrije wandeling behalve
op de paden, door borden aangegeven, in de omgeving van het
huis. Opengesteld van 1 April—I October van 7 uur tot zonsondergang, van 1 October-1 April van 9 uur tot zonsondergang.
Boerskotten te Losser, 18o H.A. Eigendom van de Erven
Mr. J. H. A. M. Essink.
't Brunink bij Enschede, 86 H.A. Eigendom van J. H. F. Bos.
Bezoekers moeten zich van iedere luidruchtigheid onthouden.
Rijwielen worden niet toegelaten.
De Colckhof onder Zwollerkerspel en Heino, 32 H.A. Eigendom
van F. K. Baron van Dedem.
Huis te Diepenheim en De Helle te Diepenheim, ± 14o H.A.
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Eigendom van J. W. Baron de Vos van Steenwijk. Toegankelijk
van 9 uur tot een uur voor zonsondergang.
De Duivenshof te Losser, 5o H.A. Eigendom van de Erven
Mr. J. H. A. M. Essink.
Eerde te Ommen, 474 H.A. Eigendom van Ph. D. Baron
van Pallandt van Eerde.
Egheria te Losser, 225 H.A. Eigendom van H. E. ten Cate.
Finchley Road te Enschede. Eigendom van A. H. van Heek.
Gerner te Dalfsen, ioo H.A. Eigendom van Mr. J. F. Baron
van Haersolte. Toegankelijk van 1 April—I October van
7 uur tot zonsondergang, van I October—I April van 9 uur
tot zonsondergang.
Groot Rande te Diepenheim.
De Groote Scheere te Gramsbergen, Soo H.A. Eigendom van
A. W. F. Baron van Lynden.
Het Haagsche Bosch en de Snippert te Lonneker, 5o H.A.
Eigendom van Mevr. M. H. Blijdenstein—van Heck. Toegankelijk alleen langs de hoofdwegen.
De Haar te Delden. Eigendom van A. Wagener.
De Hegeboer te Enschede, 5 H.A. Eigendom van Mej. J. G.
Blijdenstein. Toegankelijk van 9 uur tot 19 uur.
De Horte te Dalfsen, 52 H.A. Eigendom van Jhr. C. J. A. Greven.
Introductie van gezinsleden niet toegestaan. Op de aanwezige
banken mag niet worden plaats genomen. Toegankelijk met uitzondering van de omgeving van het huis, den tuin en het park.
Koningsbelten onder Hellendoorn en Holten, 545 H.A. Eigendom van J. H. van Heck. Van 15 Juli tot 15 Augustus slechts
toegankelijk van zonsopgang tot 19 uur.
Het Laar te Ommen. Eigendom van de gemeente Ommen.
Lonnekerberg bij Enschede, izto H.A. Eigendom van A. J.
Blijdenstein.
Het Neppelenbroek bij Raalte, 86 H.A. Eigendom van Mr. Dr.
H. W. Jordens. Bij groote droogte zijn boschperceelen met de
aanduiding „tijdelijk gesloten" verboden.
Nijenhuis te Diepenheim, 187 H.A. Eigendom van L. H. Graaf
Schimmelpenninck van Nijenhuis. Rijwielen worden op de
wandelpaden niet toegelaten.
De Oosterhof bij Rijssen, 84 H.A. Eigendom van Jhr. F. A.
Coenen van den Oosterhof. Het gedeelte binnen de ringgracht
is niet toegankelijk.
Terreinen in de Oude en Nieuwe Veldhoek onder Heino. Eigendom van F. K. Baron van Dedem.
Oxerhof bij Diepenveen, 123 H.A. Eigendom van D. Bolderhey.
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Schoonheten bij Raalte, 326 H.A. Eigendom van R. F. C. Baron.
Bentinck van Schoonheten. Toegankelijk van io uur tot zonsondergang.
Schultenwolde bij Tubbergen, 52 H.A. Eigendom van A. Ledeboer.
De Sprengenberg bij Hellendoorn. Eigendom van de N.V.
Sprengenberg. Van 15 Juli tot 15 Augustus slechts toegankelijk
van zonsopgang tot 19 uur.
Springendal bij Tubbergen. Eigendom van Mevr. C. F. Jannink—van Heek.
Stokhorst bij Enschede, 21 H.A. Eigendom van G. Jannink.
't Stroot te Lonneker, 55 H.A. Eigendom van A. H. van Heek.
De Weele bij Boekelo, 37 H.A. Eigendom van E. van Heek.
Wester/lier te Diepenheim, 231 H.A. Eigendom van L. H.
Graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis. Rijwielen worden op
de wandelpaden niet toegelaten.
Zeendam in het buurtschap Enterbroek, gem. Wierden,
18 H.A. Eigendom van Mej. B. J. A. Zeendam. Introductie van
gezinsleden niet toegestaan. Tot alle bezoekers wordt het verzoek
gericht hun naam in te schrijven in het vreemdelingenboek,
bij den bewoner der boerderij aanwezig.
De Zonnebergen tusschen Diepenveen en Raalte. Eigendom van
de fam. Roetert Steenbruggen. Rijwielen worden niet toegelaten.
Toegankelijk van zonsop- tot zonsondergang.
DRENTHE :
Berkenheuvel te Diever, 1200 H.A. Eigendom van de N.V. Mij.
tot Expl. van het Landgoed Berkenheuvel. Bezoekers moeten
zich melden bij den beheerder, ingang noordzijde van den weg
Diever—Vledder.
De Havixhorst te De Wijk, 76 H.A. Eigendom van I. H. en
J. A. G. Baron de Vos van Steenwijk. Het huis met de zich daarin
bevindende tuigenkamer kan ook bezichtigd worden, indien zulks
ten minste een dag tevoren wordt aangevraagd bij den eigenaar
per open kaart of brief kaart. Kosten f 0.25 voor den geleider.
Kralo in de gemeente Ruinen, 96 H.A. Eigendom van
H. Pol Azn. Kaarten kosteloos verkrijgbaar bij F. Fledderus
te Kralo.
Rheebruggen onder Uffelte, 13o H.A. Eigendom van Mevr.
W. A. Westra van Holthe—Linthorst Homan.
GRONINGEN :
't Huis te Glimmen te Haren. Eigendom van Mevr. H. de
Ruyter de Wildt—Quintus. Op het oostelijk gedeelte worden
rijwielen niet toegelaten.
93

Het Brabantsch Landschap
Voordracht, gehouden door den heer Vincent Cleerdin, Grigier
der Staten van Noord-Brabant, in de Algemeene Ledenvergadering
van 19 Maart 1938.
Wat zong het vroolijk vogelkijn,
Dat in den boomgaard zat !
„Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat !
Hoe heerscht de koelte in 't eikenhout
En versch gesproten lof !
Hoe straalt de boterbloem als goud!
Wat heeft de wildzang stof !"
Verleden jaar, op den dag der Vondel-viering, heeft ieder
kind van deze prachtige stad Amsterdam een afdruk van
Vondels wildzang ten geschenke ontvangen. Dat is een goede
daad geweest. Het geschenk wees aan de grootestadskinderen,
aan de jeugd, die opgroeit tusschen de steenenstapels van de
hooge huizen, den weg naar de natuur, den weg naar gansch
Nederland.
0 slaaf ! 0 arme mensch!
Waar groeien eiken t' Amsterdam ?
0 kommerzieke beurs,
Daar nooit genoegen binnenkwam!
Wat mist die plaats al geurs!
Ja, drie eeuwen geleden reeds kon onze dichter Vondel zijn
heimwee naar het buitenleven nauwelijks bedwingen . Wat
zijn zingende hart gevoelde, liet hij uiten door een zingenden
vogel:
Wie nu een vogel worden wil,
Die trekke pluimen aan,
Vermij de stad en straatgeschil
En kieze een ruimer baan . . . .
Vandaag willen wij stad en straatgeschil vermijden en ........
althans in den geest — een ruimer baan kiezen!
Ruimer baan, – waarheen ?
Het Bestuur van deze Vereeniging wijst ons den weg, —
zuidwaarts, naar Brabant.
Naar het Brabantsche landschap!
Gij kep t de oude spreekwijze : „Brabant is zijn eigen land!"
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Gij denkt misschien, dat degene, die de eer waardeert van in
Uw midden te mogen spreken over „het Brabantsche Landschap,
zijn Bekoring en zijn Schoonheid", — Gij denkt misschien,
dat hij geen oog heeft voor de schoonheid van de andere
Nederlandsche gewesten en dat hij de „eigenheid" van Brabant
mateloos prijzen zal.
Toch niet. Neen, neen, toch niet. Hij is vertrouwd met de
pracht van Nederland, — met de kleurrijke vlakten en waterplassen van het Noorden, met de forschheid der bonte havensteden, met de weelde van boomrijk midden-Nederland, met
de schilderachtige schakeering der landschappen van Gelderland, met de teedere lijnen en kleuren van het liefelijke Limburg.
Van dat alles houdt hij innig-veel en met een diepe genegenheid.
Hij weet, dat het Brabantsche landschap slechts een tafereel
vormt van de schoonheid van dit ons mooie vaderland. Maar
een tafereel, dat men kennen moet om Nederland te kennen.
Het Brabantsch landschap, — hoe zal ik het voor U omschrijven ? Een aardrijkskundige, een geologische beschrijving
verwacht Gij niet vandaag. Gij verwacht niet eens een natuurkundige beschrijving. Met cijfers mag ik U, na een drukke
arbeidsweek, niet vermoeien. Gij wilt iets vernemen over de
bekoring en de schoonheid van dat landschap; ik mag dus
vooral het gevoel laten spreken:
„Wat heeft de wildzang stof!"
Voor Uw verbeelding ziet Gij Brabant liggen : het breede
stuk vaste land, ten oosten en ten noorden bespoeld door de
Maas en de Merwede, ten westen door de Schelde, internationale
rivieren, die langs hier de wijde zee zoeken, — maar ook door
vaderlandsche wateren, de Eendracht, het Volkerak, het
Hollandsch Diep.
Zijn zij het, die het karakter van het Brabantsche landschap
bepalen ? Neen, zij zijn het niet. Zij bepalen de kleur en den
vorm van Brabants zelfkant, — schilderachtig, o zeker, en
vol leven van planten en dieren, maar zij zijn het niet, die het
wezen van het Brabantsche landschap openbaren. Stil en
eenzaam zijn de stadjes, die langs de groote rivieren liggen:
stille voorportalen van het volkrijke land op de hoogere gronden,
— stadjes met oude gebouwen en poorten, versteende herinneringen aan de vaderlandsche oorlogsgeschiedenis, rustig
verzonken in de veiligheid van den nieuwen tijd, verzonken,
totdat zij verleden week reeds het trompetgeschetter van hun
toekomstige garnizoenen meenden te hooren. En wat een
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Brabantsch dorp aan de rivier biedt aan romantiek, — wel,
dat heeft Antoon Coolen z(56 welsprekend verteld als enkel
hij dat kan.
„Brabant is zijn eigen land", waar de zware klei wijkt onder
de schrale zandgronden, hier en daar vermengd met wat lichte
beekklei. Zijn eigen land, waar de hei haar duister kleed weeft
van dorp tot dorp, die hei met haar paarse herfstversieringen,
— en waar de droomende vennen zachtjes leven onder 't ruischen
van het ranke riet, — en waar de dennenbosschen ademen
in wijden, wijden kring rond de akkers van onze Brabantsche
boeren en rond de bonte dorpen met hun stoere torens.
Het landschap heeft daar van oost tot west zijn eigen bekoorlijkheden, in schakeeringen van somberen ernst tot uitbundige vroolijkheid.
Sombere ernst beheerscht het Peelgebied, waar nog eindeloosschijnende vlakten donkerbruin liggen gestrekt van einder tot
einder. Hoe minder menschen, hoe meer wild en gevogelte.
Daar is de versiering van machtige kasteelen : de zware burcht
van Helmond, het speelsche Kasteel van Deurne, het exotische
van Croy. De rivier de Aa treuzelt er uit de veengronden naar
's-Hertogenbosch, langs de dorpen met hun oude huizingen.
Kempenland, om Eindhoven gegroeid, heeft al een vroolijker
aard dan Peelland. In de zuidelijke contreien verraadt de
golving en de stijging van den grond den eersten aanloop naar
de heuvelen van de Ardennen. Uit de hei spruit de rivier de
Dommel er binnen, de schalks-slingerende rivier, die wel haar
watermolens verloren heeft, maar waarlangs de belendende
boerderijen nog getuigen van het verre verleden, toen Pieter
Breughel zijn eerste krabbels van het boerenleven maakte bij
de Dommelboorden. Beekjes vullen de rivier, die in lente en
herfst driftig zich voortspoedt naar het noorden, naar de Maas.
Laat Eindhoven groeien op Amerikaansche manier, — in
een wijden kring zal zijn bevolking de zuivere lucht van de
dennenwouden kunnen ademen, zal zij de stille schoonheid
van het eenvoudige landschap kunnen genieten na zware
werkdagen in de rumoerige hallen van de techniek.
Tusschen de nijverheidssteden Eindhoven en Tilburg liggen
de bont-geschakeerde bosch- en hei- en yen- en akkerlandgebieden van Oirschot en Moergestel, Oisterwijk en Hilvarenbeek
en Goirle. Een symphonie van kleuren, — een pastorale van
landelijke schoonheid. Om een gebied in 't bijzonder to noemen
— waarover deze Vereeniging de beschermende hand zoo ge96
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lukkig heeft uitgestrekt — wat is Oisterwijk een paradijsje
van natuurschoon! Daar kan men wandelen, daar kan men
rusten, daar kan men genieten van ongerepte natuur. En dat
gebeurt ook. Vele duizenden komen er jaarlijks zien wat het
Brabantsche landschap is, — vele duizenden, zeker, in vreugde
en opgetogenheid.
't Kan er in de mooie seizoenen zoo vol jong leven zijn in
die geurige bosschen, die verglijden tot het eenzame, weidsche
Campina. Vol jong leven, vol kracht, ja. De bewoners van de
streek zijn er trotsch op, dat geleerden en kunstenaars, leiders
van handel en nijverheid, leiders der staatkunde ook, daar hun
ontspanning vinden, — en vooral dat de. Prinses der Nederlanden, Beschermvrouwe van deze Vereeniging, daar in de
aangename beschutting van een gaarne-geeerbiedigd incognito
gewandeld en de pracht van het Brabantsche landschap bewonderd heeft.
Een tiental kilometers noordelijker strekt zich de ruige
naaktheid van de zandverstuivingen, de Brabantsche binnenduinen uit, een woestenij, waar het scherpe, blinkende, blanke
nand een tastbare scheiding vormt tusschen lage en hooge
gronden, — een felle streep geel, bijna wit tusschen het Brabantsche wei- en boschgebied.
Het groote verkeer davert over den Napoleonsweg, die
Brabant van oost naar west doorsnijdt — een van de mooiste
wegen van Nederland, ongetwijfeld, die van de Maas bij Grave
tot de Schelde bij Bergen op Zoom reikt — maar de landschapstafereelen ten noorden en ten zuiden van die heirbaan
bewaren met de schoonheid ook de stilte, die stilte vol leven
van het boschgebied, die aangename, verheffende stilte, waarin
de mensch meer en beter mensch is dan in de volte en het
rumoer van de steden.
De baronie van Breda heeft aan weerszijden van de rivier
de Mark haar zware bosschen, vooral haar befaamd Mastbosch
en haar Liesbosch, — een historisch bezit, waarmee de namen
van de graven van Nassau en de prinsen van Oranje saamgeweven zijn. Boven de graven der Nassaus in de middeleeuwsche Lieve Vrouwekerk roept de vroolijke toren van Breda
een juichend welkom toe aan allen, die zich geestelijk sterken
willen met de blijmoedigheid van deze streek.
Bosschen, bosschen, urenlang gaans bosschen, — met enkele
heidevelden, en op die velden kudden schapen, door herders
geleid, — dit is nog iets van het heel oude Brabant, zooals
Vincent van Gogh dat noemde.

Tusschen de Mark en de Schelde komen nogmaals alle schakeeringen van het Brabantsche landschap tot haar recht.
Over de glooiingen van den bodem rekt zich de hei; enkele
vennen rimpelen er hun vlakte, omringd door ruischend geboomte; de Wouwsche plantage biedt de verrassing van zware
dennen en beuken met een grootsche versiering van rhododendrons. Dan de oude havenstad Bergen op Zoom; zij laat ons
een treffende mengeling zien van Brabantsche en Zeeuwsche
eigenaardigheden: hier gaat de horizon wijd open over de
poldervlakten en over de wateren; hier schateren de meeuwen
in wilde vlucht ; hier eindigt Brabant in een duinlandschap
en op een strand met eb en vloed van de zee.
Terloops heb ik, sprekende over het Brabantsche landschap,
ook den Brabantschen mensch genoemd.
Die twee behooren bij elkander, — sterker nog : zij hebben
elkanders karakter gevormd.
Daarom iets meer over dien mensch en over zijn 'evensvormen.
De Brabantsche mensch zet op zijn bodem een traditie voort ;
hij gevoelt zich meer dan inboorling; hij gevoelt zich inheemsch
van geslacht op geslacht.
Geen wonder! De voorouders van vele tienduizenden, die
wonen tusschen de Maas en de Schelde, hebben hun grond
verdedigd met hun goed en hun bloed.
Het lieve bekoorlijke landschap is de achtergrond geweest
van zwaren, groven, gruwelijken strijd, — van eindelooslijkenden strijd. Geen oorlog heeft in de Nederlanden gewoed,
of hij heeft den Brabantschen grond doorwoeld.
En toch, toch bleef de Brabantsche mensch zijn land trouw,
dat eenvoudige land met zijn bescheiden aantrekkelijkheden.
Bij zijn haard en huis en hof leerde de Noordbrabantsche
Frank alles vinden wat hij wenschte, onder voorwaarde, dat
zijn huis niet alleen in het landschap stond. Want hij had
steeds — en heeft nog — behoefte aan gemeenschapsleven;
hij wil iemand in de omgeving weten, aan wien hij vertellen kan
wat hij gedroomd of gedacht of gedaan heeft, — zijn familieervaringen, zijn reisavonturen, zijn sprookjes, sagen en legenden.
Hij woont onder een dak met zijn vee; huis en stal en schuur
vormen een geheel, dat als vergroeid schijnt met het landschap.
Heel klein : een stulp, langs de heiranden, — wat forscher
naast de bosschen, — groot en breed bij de beken en de rivieren.
Zoolang de ambachtslieden het onderscheid tusschen een
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boerenwoning en een stadshuis begrepen en erkenden, ging de
boerenhuizing als het ware schuil in het landschap. Dat wenschte
de Brabander zoo; hij wilde voor zichzelf niet meer schijnen
dan zijn eenvoudige land.
Zelf versierde hij zijn land. Gij weet wel hoe hij het versierde, deze noordelijke erfgenaam der latijnsche cultuur: hij
deed het met kloeke bouwwerken. Hij deed het met kerkgebouwen, met de juweeltjes van landelijke bouwkunst, de
vriendelijke tempels, waarvan er gelukkig nog gespaard zijn,
verscholen in de boschpartijen, saamgegroept met de huizen
van de dorpelingen. Hij versierde zijn land met torens bij die
tempels, karakteristieke torens, wakers en wegwijzers, nu nog,
lage of hooge torens, maar steeds in het landschap de kloeke
kerels van een fier ras, waarbij sommige voortbrengselen van
onzen tijd een droevig en armelijk figuur maken. Ja, – en dan
in de hoofdplaatsen de hoofdkerken, waaraan de Brabantsche
mensch van te lande even gui en mild heeft meegewerkt als
de stedeling : de hoofdkerken van 's-Hertogenbosch en Breda,
die van Oosterhout en Oirschot, die van Deurne en Wouw,
om er slechts enkele te noemen, — de geweldige gevaarten,
waarvan de Bossche Sint Jan zoo uitbundig versierd is als een
Fransche kathedraal, — deze monumenten, onverbrekelijk
verbonden met het landschap, dat hun silhouet niet ontberen kan.
Dit is in het Brabantsche landschap de verbinding van het
stoffelijke met den geest, van het aardsche met het bovenaardsche. Dit is een aureool, die de Brabantsche mensch heeft
verkozen voor de aarde, door hem bewoond en bewerkt.
Maar met de aureool was hij er nog niet. Want het is bijna
enkel de geest, waarop de glorie van het onzichtbare straalt —
en het lichaam wil toch 66k wat vreugde beleven aan de dingen
van deze aarde. Wat vreugde in bontheid van kleuren, al hangt
de noordelijke vaalheid dagen en weken lang over de dennebosschen en over de hei en over de akkers en over de saamgedromde huizen van de dorpen. Vreugde in kleuren, vreugde
in muziek en dans en zang! Zoo stappen zij dan over de landwegen, de vroolijke boogschuttersgilden met hun bonte vendels,
en zij weten feest te vieren om de goede geneuchten van het
leven, tot in het hartje van den winter, wanneer de rookpluimen
wuiven boven de rieten daken van de boerenhuizingen. Zij
geven kleur en klank aan de dorpen, de oude gemoedelijke
gilden, — zij en de dorpscavalerie : de jonge boeren, die te paard
over de zandbanen en door de wildernissen galoppeeren.
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Uit de groepeering van de vitaalste bevolkings-elementen
is de kracht ontstaan om ruim te voldoen aan de behoefte
aan samenkomsten, optochten, processies, feesten, aan al
datgene, wat de eentonigheid van het dagelijksch bestaan
vroolijk breekt.
Al blijft de zon achter de wolken, — al hangt grauwe mist
tusschen de stammen van de mastbosschen, — al is achter de
heivlakte geen kerktoren noch een fabrieksschoorsteen te bespeuren, — toch is er telkens een lichtglans, die de vaalheid
van het landschap splijt, — iets, dat leven en beweging toovert
uit de stilte en dat den mensch, zelfs in al zijn armoede, maakt
tot de spil van het landschap, ja, tot den koning van de
schepping.
Na een zomeravond-tocht over de hei van Zundert naar
Etten schreef Vincent van Gogh in Juli 1878 aan zijn broer Theo:
„de zon ging rood onder achter 't masthout en de avondlucht
weerkaatste in de moerassen; de hei en het gele en Witte en
grijze zand waren zoo vol toon en stemming, — zie, er zijn
soms oogenblikken in het leven dat alles, ook binnen in ons,
vrede en stemming is en het gansche leven ons voorkomt
als een weg door de hei te zijn, maar dat is niet altijd zoo."
Vrede en stemming, — zijn zij niet de uitstraling der zuivere
schoonheid?
Inderdaad, het ongerepte Brabantsche landschap, vol van
wisselende bekoorlijkheden, biedt een schoonheid, die ons leven
verheffen, verfijnen, veredelen, gelukkig doorstralen kan.
En daarom is het zoo goed, dat en in Brabant en daarbuiten
duizenden hun best doen om die schoonheid te bewaren en te
beschermen. Dat is goed, dat is dringend noodig. Nederland
zou verarmen, indien die schoonheid geleidelijk verloren ging,
— j a, indien wij niet waakten en werkten tegen ontluistering
van het landschap, — tegen de verbreking van de harmonie
tusschen de spelingen der natuur en de voortbrengselen van
den arbeid der kunstzinnige en gevoelige ambachtslieden, —
tegen dwaze verspilling van de prachtige erfenis, door ons
voorgeslacht belegd in schoonheidswaarden, die de „kommerzieke beurs" nauwelijks kent, maar die kleur en geur en kracht
geven aan het leven der gemeenschap in ons lieve vaderland.
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De Bescherming en de Opbouw van
het Nederlandsche Landschap
Voordracht, gehouden door den Heer H. Cleyndert Azn., Lid
van het Dagelijksch Bestuur der Vereeniging, in
de Algemeene Ledenvergadering van 18 Maart 1939.
Vigilate Deo confidentes.
Als inleiding moge ik U het volgende zeggen :
In de maand Juli van het jaar 1938 werd in Amsterdam,
onder auspicien van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, gehouden het laatste Internationaal Geographisch Congres,
waarop, en dit voor het eerst op dergelijke congressen, ook het
Landschap als zoodanig aan de orde werd gesteld. Een der bij
dit onderwerp behoorende vraagpunten was, naar den Franschen
tekst :
„Op welke grondslagen behoort in de moderne beschaving
(dans la civilisation moderne) het behoud van de schoonheid
van het landschap te berusten ?"
Voor dit vraagpunt was ik door de leiding van het Congres
als Algemeen Rapporteur aangewezen. Het is op grond van
de toen door mij gemaakte studies, dat ik het voorrecht heb
thans voor U deze voordracht te houden, die ik heb betiteld:
„De Bescherming en de Opbouw van het Nederlandsche
Landschap", en die mijn bovenbedoeld Rapport als grondslag
heeft.
U hebt gehoord, dat ik, in afwijking van de door het Congres
gestelde vraag, niet alleen spreek van het behoud, doch ook
van den opbouw van het landschap, daar immers niet alleen
het behoud van het bestaande, doch ook de zorg voor het
scheppen van nieuwe landschappelijke schoonheid, van groot
belang is te achten.
Als tweede inleidende opmerking diene, dat ik het landschap
niet zal beschouwen uit wetenschappelijk : uit geographisch,
geologisch, biologisch oogpunt ; wat ik zal zeggen, heeft speciaal
betrekking op het visueele, het landschapsbeeld, op de zichtbare
gedaante, de gestalte, van de natuur, al of niet door menschen
beinvloed, al of niet van menschelijke elementen voorzien.
Een der groote verschijnselen van den nieuwen tijd is het
verlangen, de drang, van de menigte naar de Natuur.
Dit heeft een tweevoudige oorzaak. Is dit bij een groot deel

I0I

van de tegenwoordige menschheid, dat zij in de Natuur vindt,
instinctief hervindt, de groote bron van gezondheid, kracht en
vrijheid, daarnaast is er onmiskenbaar een kern, een steeds
groeiende kern, der menschheid, die door grootere kennis en
door diepere bewustwording de schoonheid en het mysterie
van de Natuur, en de pracht van het wijde landschap, ziet en
beleeft als de grootsche openbaring van het Eeuwige Alwezen.
Dan aanziet de mensch de vogelen des hemels en de lelien
des velds, de zon en den regen, die zegen spreiden over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, het vergankelijke gras des
velds en de onvergankelijke tenten der hemelen, zoo als dat
in waarheid in de Schriften bedoeld is.
Aldus leidt de liefde voor de Natuur en voor het landschap
niet tot natuur-aanbidding, doch tot eerbied en ontzag voor
het Wonder der Schepping.
Vanuit deze hoogte behooren wij te overzien het vOOr ons
liggende en ons dagelijks bezighoudende vraagstuk van het
juiste, d.i. het rationeele en waardige, behoud en den opbouw
van ons Nederlandsche landschap.
Waar de vraag zich speciaal richt op het landschap, hebben
wij in de eerste plaats te vragen : Wat beteekent voor den mensch
van dezen tijd het landschap, het vrije open landschap, waarom
zoekt hij het ?
Hij zoekt daarin, behalve schoonheid, boven alles : Ruimte,
Rust en Vrijheid, opdat dit hem zal schenken bezinning en
hernieuwing van krachten.
wij hebben wel te bedenken, dat daartoe niet alleen het
natuur-landschap, dat is het natuurlijk gegroeide landschap,
doch ook wel degelijk het cultuur-landschap in staat is, mits
het slechts blijft open en vrij, en niet ontsierd door sterk
storende elementen.
Denkt b.v. aan het vrijwel geheel door den mensch geformeerde Hollandsche polderlandschap, met zijn weiden, zijn
gegraven slooten en plassen, met het wuivende riet, den hoogen
hemel en den wijden horizon.
„At the call of a noble sentiment again the woods wave,
the pines murmur, the river rolls and shines, and the cattle
low upon the mountains as man saw and heard them in its
infancy, and with these forms the spell of persuasion, the
keys of power are put into his hands." (Emerson)
Het zijn deze beelden van het landschap uit zijn jeugd, die
voor den mensch, die niet als kind in de groote stad is opgegroeid, mede de gedaante zijner gedachten en zijn gevoelens
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hebben bepaald en aldus zijn geworden tot voor hem onvergankelijke zedelijke waarden.
Het, is nu dit diepe, sterke, verband tusschen de zuiverheid
van Natuur en Landschap, waarin de mensch leeft en verkeert,
en de zuiverheid van het menschelijk streven en het menschelijk
geluk, dat voor alien, en in het bijzonder voor de Overheid
aller landen, de bescherming van het landschap tot een onafwijsbaren duren plicht maakt.
Zoo heeft reeds direct na den wereld-oorlog bij de stichting
van de Duitsche republiek in 1919 de Rijks-Overheid aldaar
het opgevat :
„Die Denkmaler der Kunst, der Geschichte und der Natur,
sowie die Landschaft, geniessen den Schutz und die Pflege des
Staates", luidde reeds de Grondwet van het Duitsche Rijk
van II Augustus 1919.
Ook de Natuurbeschermingswet van 1924 van NiederOesterreich had deze bescherming van Natuur en Landschap
reeds als Overheidsplicht vastgelegd.
Het is echter vooral de laatste jaren, dat in Duitschland
de eigenlijke landschaps-bescherming, als onderdeel van de
gansche natuurbescherming, de bijzondere zorg van de Rijksoverheid geniet, en dat dit bij afzonderlijke paragraaf in de
Rijksnatuurbeschermingswet van 26 Juni 1935 is geregeld
geworden.
Te dien einde heeft de Duitsche Regeering aan al de betreffende Overheids-lichamen de wettelijke verplichting opgelegd,
om bij alle werken, die het landschapsbeeld aanmerkelijk zullen
beinvloeden en veranderen, te waken voor een goede behandeling en verzorging van het landschapsbeeld, en om daartoe
tijdig, dus v66r de goedkeuring van de desbetreffende plannen,
de door de Regeering aangewezen Natuurbeschermings-instanties
in die plannen te kennen.
Ten aanzien van ons land moge ik hier vermelden, dat reeds
in 1932 de toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw in de Tweede Kamer heeft verklaard, dat hij zooveel
mogelijk zou trachten bij den werkverschaffingsarbeid de
belangen van het natuurschoon te bevorderen, en dat hij bereid
was daartoe overleg te plegen met de natuurbeschermingsinstanties.
Wij zijn thans 7 jaren verder ; naar ik meen behoef ik U,
daargelaten de vraag, of de in deze Regeeringsverklaring opgesloten bedoeling inderdaad verwezenlijkt is geworden, niet te
bewijzen, dat een dergelijke bereidheid tot onderling overleg
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tusschen de verschillende regelende Overheids- en uitvoerende
werkverschaffings-instanties eenerzijds en de natuurbeschermers
anderzijds, thans, en speciaal ook op het gebied der eigenlijke
landschapsbescherming, nog veel meer noodig is dan toen.
Vergeten wij immers niet, dat het hier niet alleen gaat om
het behoud van speciale, begrensde natuurreservaten (op
welk behoud de natuurbeschermings-beweging in de verschillende landen hare krachten in hoofdzaak heeft moeten
concentreeren), doch om het behoud van de gaafheid en de
schoonheid van het landschap overal en allerwegen in ons land,
bijna geen plek en geen weg, en geen heg en geen steg uitgezonderd. Het spreekt van zelf, dat daarvoor de krachten der
particulieren verre te kort schieten, doch dat het van het inzicht,
en de goede gezindheid en de daadkracht van de Overheid in al
hare geledingen afhangt, of die gaafheid en schoonheid van het
Nederlandsche landschap beschermd zal worden en behouden
zal blijven, dan wel grootendeels te gronde zal gaan.
Het vraagstuk van de bescherming van het landschap is
nu tweeledig :
I°. het behoud van de gaafheid en schoonheid van het landschap op zich zelve ;
2°. het behoud van de openheid van het landschap, zoodat
het zichtbaar blijft en de aanblik ervan niet onmogelijk

wordt gemaakt.
Wat dit laatste, het behoud van de openheid van het landschap,
betreft, zoo heeft dat in hoofdzaak betrekking op het landschap,
dat gelegen is langs de wegen. Het is toch niet te ontkennen,
dat wegens het sterke en nog voor groote uitbreiding vatbare
auto- en autobusverkeer, alsook wegens de sterk groeiende
natuurruimtebehoefte der bevolking en den bevrijdingsdrang
speciaal van de stedelijke bevolking, het behoud van het open
landschap langs deze wegen van steeds grootere beteekenis wordt.
Niet te vergeten is daarbij, dat de wegen thans niet alleen
meer hebben te voldoen aan hun verkeersdoel, doch dat ook het
gelegenheid geven tot ontspanning in de natuur een steeds
belangrijker functie van het wegennet wordt ; „the greatest
recreational centres of the country" worden in Amerika de
wegen daarom ook reeds genoemd.
Geen philippica kan m.i. dan ook scherp genoeg zijn om te
veroordeelen de zorgeloosheid en de nalatigheid van de Overheid
in vele landen, die toestaat, dat door de beruchte lint-bebouwing
een groot deel, niet alleen van de groote verkeerswegen, doch
ook reeds van vele landwegen, wordt volgebouwd en zoodoende
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aan de millioenen menschen, die deze wegen, hetzij voor hun
bedrijf, hetzij voor hun ontspanning, gebruiken, het uitzicht
op het open vrije landschap voor altijd wordt ontroofd.
„Woekerbebouwing" en „de lepra van het landschap",
wordt de lintbebouwing dan ook volkomen terecht genoemd.
Behalve aesthetische zijn aan de lintbebouwing ook groote
financieele nadeelen voor de gemeenten verbonden, tengevolge
van de extra hooge kosten voor rioleering, voor leidingen van
gas, water, electriciteit, voor bewaking en politie, vaak ook
voor onderwijs enz. Waar dus slechts een enkeling, de eigenaar
van de langs de wegen gelegen bouwterreinen, profiteert, en dan
vaak ook nog geheel onverdiend, lijdt de gansche gemeenschap
onnoemelijke schade.
Oneindig veel beter dan een dergelijke poliepachtige uitbreiding als de lintbebouwing, is een concentrische uitbreiding
van de kommen der gemeenten, waardoor langs de landwegen
het landschap open blijft en vrij.
Misschien kan in de nalatigheid van de Overheid in deze
pas verandering komen, wanneer het een algemeen erkende
waarheid zal zijn geworden, dat het open landschap langs
onze wegen een kostbaar nationaal gemeenschapsbezit is, waarover noch door den toevalligen eigenaar van de langs deze
wegen geleden gronden, noch ook door de betrokken besturen
van veelal kleine gemeenten, (in welke vaak plaatselijke en
particuliere belangen den boventoon voeren) naar willekeur kan
worden beschikt. Integendeel behoort, onder erkenning van
de eventueele billijkheid van een redelijke financieele regeling
met de bonafide eigenaars, dit beschikkingsrecht, wat de bebouwing betreft, a priori aan de Overheid, en wel aan de
hoogste Overheid, den Staat, die daarbij het nationale belang
moet doen praevaleeren boven de particuliere en boven de
vermeende gemeentelijke belangen.
Is dit waken door de Overheid voor behoud van het open
landschap langs de wegen, en voor het behoud van het bestaande landschapsschoon in het algemeen, een defensieve plicht,
daarnaast heeft de Overheid ten opzichte van het Landschap
ook een constructieve taak. Het is immers niet alleen de bescherming, doch ook de verzorging van het bestaande en
tevens de opbouw van het nieuwe landschap, die Overheidsplicht is.
De vraag is slechts, aan wie de zorg voor het bestaande, en
vooral ook de schepping van nieuwe landschappelijke schoonheid, moet worden toevertrouwd : aan leeken en dilettanten op
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wetenschappelijk en aesthetisch gebied, dan wel aan deskundige
kunstenaars.
Men zou zeggen, dat het antwoord op deze vraag reeds van
te voren vaststaat ; de praktijk in vele landen en ook in ons
land bewijst echter het tegendeel, gewoonlijk zeer ten nadeele
van de schoonheid van het landschap. Nog veel te weinig
immers wordt bij ons ingezien, dat het noodig is, om voor het
ontwerpen en uitvoeren van werken, die invloed hebben op
het landschapsbeeld, de medewerking in te roepen van die
categorie van deskundigen, die in het bijzonder studie hebben
gemaakt van, en door hun dagelijkschen arbeid ervaring bezitten in de behandeling van het landschap : den bekwamen
en ervaren landschap-architect; in het Engelsch „landscapearchitect", in het Fransch „architects paysagiste" genoemd; het
Duitsch heeft het goede woord : „Landschaftsgestalter", d.i.
degene, die door zijn werk het landschap vormt, beter gezegd,
die den grondslag legt van de toekomstige gedaante, gestalte,
van het land.
Dat deskundigheid hierbij een vereischte is, bewijst reeds het
program der vakken, waaruit volgens het terzake reeds 9 jaar
geleden door een Commissie uit de Hoogescholen te Wageningen
en Delft, den Stedebouwkundigen Raad en den Bond van
Ned. Tuinarchitecten aan de Nederlandsche Regeering uitgebrachte Rapport, de wetenschappelijke en aesthetische opleiding van den landschap-architect moet bestaan, en in verschillende landen, Amerika, Duitschland, ook inderdiad bestaat,
naar welk Rapport ik kortheidshalve moge verwijzen.
Het zou trouwens onbegrijpelijk zijn, waarom op ieder gebied
van techniek en kunst beproefde, werkelijke deskundigheid
noodzakelijk geacht en dilettantisme afgekeurd moet worden,
behalve juist op het gebied van de landschapskunst. Voor
elken belangrijken, waarlijk scheppenden, arbeid toch zijn
aangeboren talent, grondige voorstudie en ervaring noodzakelijke
vereischten.
Voor den landschap-architect nu is, wil hij in staat zijn,
zijn nobele kunst te beoefenen zoo als dat juist in dezen tijd
vereischt wordt, voor alles noodig een grondige kennis van het
landschap en van zijn samenstellende anorganische en organische
elementen : bodem en vegetatie, en natuurlijk daarnaist kunstzinnige aanleg en scheppingsvermogen.
Ik zeg nobele kunst, daar er bij geen enkele andere kunst
een zoo nauwe samenhang bestaat tusschen de kunst en de
natuur als bij de landschapskunst. Het veld van werkzaamheid
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van den landschapskunstenaar is de natuur zelve en het
landschap ; zijn materialen zijn de aarde en al wat daarop
groeit : de planten, de struiken, de boomen. Hetgeen hij schept
aan tuin, park en landschap is van een steeds wisselende
natuurlijke schoonheid, waarvan hij zelf aanvankelijk slechts
den grondslag legt, een schoonheid echter, die onder leiding
van hem en van zijn opvolgers groeit en zich ontwikkelt, en
eerst veel later haar vollen wasdom zal bereiken.
Meer dan andere kunstenaars dient hij dus te beschikken
over verbeeldingskracht : aan ieder ander kunstenaar toch is
het beschoren zelf aan zijn schepping den beslissenden eindvorm
te geven, en het, aldus door eigen hand voltooid, voor zich te
zien; de landschapskunstenaar ontwerpt en legt de grondslagen voor de toekomstige schoonheid van zijn werk : hij bereidt
voor, het is de natuur, die verwezenlijkt. Echter ook dit onder
leiding van den kunstenaar : de Natuur groeit, de Geest, ook
de menschelijke geest, bouwt ; ook het landschap, zoowel het
natuurlijke landschap als het cultuur-landschap, kan door den
mensch, door den menschelijken geest, geadeld worden.
Nobel is ook de landschapskunst, wijl zij een bij uitstek
dienende functie heeft en zij meer dan eenige andere kunst,
midden in het dagelijksch leven staande, tot taak en roeping
heeft, aan de bevolking van de stad en van het land dagelijksch,
levend geluk te brengen.
Wat het natuurlandschap betreft, zoo heeft, met uitzondering
van die complexen, waar men ten behoeve van de wetenschap
de natuur geheel ongestoord haar gang moet laten gaan, de
landschaparchitect ook daar wel degelijk een taak. Slechts
zelden toch zal men, wil niet door overwoekering van bepaalde
elementen, door het volgroeien van de heide, het verlanden
van plassen en waterloopen, het dichtgroeien van uitzichten
en doorzichten enz. veel schoonheid en veel open ruimte verloren gaan, de natuur geheel haar eigen gang kunnen laten
gaan ; door deskundig ingrijpen, onder voorlichting van en in
samenwerking met de biologen, de boschbouwkundigen, zal de
landschapskunstenaar met gewoonlijk eenvoudige, sobere middelen de natuur niet alleen weten te behouden, doch haar vaak
tot grootere schoonheid kunnen opvoeren.
Het is echter in het bijzonder op het gebied van het cultuurlandschap, dat voor den landschap-architect een groote scheppende taak is weggelegd, nu immers in ons land, ten behoeve
van de werkloosheidsbestrijding en tot winning van nieuwen
cultuurgrond, op zulk een reusachtige schaal cultuurtechnische
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werken, ontginningen, droogleggingen, inpolderingen, wegenaanleg, bebosschingen enz. worden ondernomen. Ik kom daarop
bij de bespreking van het bekende rapport Westhoff nader
terug.
Voor de aesthetische behandeling van het ontstane nieuwe
cultuur-landschap nu is landschapkundige leiding onontbeerlijk
te achten; het ontbreken daarvan heeft ook in ons land vaak
tot troostelooze resultaten geleid. M.i. kan daarom geen Overheidslichaam, onder welks auspicien, geen ontginningsmaatschappij, onder welker leiding dergelijke werken worden uitgevoerd, zich tegenover het tegenwoordige en het na ons
komende geslacht verantwoord achten, wanneer zij niet het
uiterste hebben beproefd om, behalve een nieuw, ook een schoon
cultuur-landschap te scheppen : in dezen is Schoonheid Plicht.
Naar mijne meening kan voorts slechts met recht van
cultuur-land gesproken worden, wanneer de mensch aan den
opbouw van dat land, van dat landschap, al zijn cultureele
gaven heeft willen en kunnen wijden. Cultuur toch is niet alleen,
zooals het onlangs werd gedefinieerd : beheersching van de
natuur; cultuur is, naar een andere, m.i. juistere, definitie,
uitdrukking van het pogen van den mensch, om in zijn tijdelijk
streven iets van eeuwige, geestelijke waarde te verwerkelijken,
tot welke waarden ook de Schoonheid behoort.
De diepste grond, het ware wezen, der Schoonheid is Harmonie ;
het is de kunstenaar, die de vaak schijnbaar tegengestelde
krachten tot harmonische, schoone eenheid weet te brengen.
Zoo is het de taak van den landschapskunstenaar om in het
cultuurlandschap uit de elementen der natuur : bodem en
vegetatie, en den speciaal op het rationeele en utilitaire gerichten menschelijken arbeid, een hoogere, structureel harmonische, schoone orde en eenheid te scheppen.
Het spreekt vanzelf, dat om dit te kunnen bereiken, de
landschapskunstenaar reeds vanaf het eerste begin, dus reeds
bij het opmaken der projecten van de verschillende soorten
van arbeid, in de gelegenheid moet worden gesteld, zijn voile
medewerking te verleenen.
Teneinde misvattingen aangaande de taak van den landschaparchitect te voorkomen, moge ik nog op enkele punten de
aandacht vestigen.
I°. De landschapskunstenaar zal, bij zijn medearbeid aan
de vorming van het cultuurlandschap, het landschap niet mogen
zien als een „schoon voorwerp", waaraan hij, zooals andere
kunstenaars, alleen zal kunnen arbeiden; zoo ergens, dan is
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hier het l'art pour l'art-principe te veroordeelen ; hij moet
voor alles met den landbouwer zelf, en met den cultuur-technicus,
medearbeiden, medebouwen aan de schoone structuur van het
landschap in zijn geheel en aldus mede-bevorderen een doelmatige en schoone orde in het ruimtegebruik.
Een dergelijke samenwerking is voor den landschapskunstenaar
ook geboden met den boschbouwkundige, den waterbouwkundige,
den wegenbouwer, den stedebouwkundige, den architect ; alien
tezamen, niet de landschapskunstenaar alleen, zijn zij vormgevers en de scheppers van het landschap.
Waar de landschapskunstenaar dus voor moet waken, is,
dat hij de behandeling van het cultuurlandschap niet zal zien
als een zuiver aesthetisch vraagstuk, waardoor hij even eenzijdig
zou worden als die technici en cultuurtechnici, die hun taak
uitsluitend als een technisch en cultuurtechnisch vraagstuk
zien. Zonder ophouden zal daarom de landschaparchitect
zijn eigen denkbeelden moeten toetsen aan en in overeenstemming brengen met de eischen, die de practijk stelt, teneinde
tot een in alle opzichten verantwoorde,' harmonische, oplossing
te kunnen komen.
Synthetisch moet dus zijn arbeid zijn, gebaseerd op een
juiste, scherpe analyse van het landschap, daarbij uitgaande
van de nooden en behoeften van het dagelijksche practische
leven, doch tevens met het ideaal der schoonheid in het hart.
Om samenwerking van den landschaparchitect en de andere
deskundigen, die door hun werk invloed uitoefenen op het landschapsbeeld, zoo vruchtbaar mogelijk te doen zijn, zal het
noodig zijn, dat deze andere deskundigen zelf tenminste van
de beteekenis en van de grondbeginselen van de landschapsverzorging zoo goed mogelijk op de hoogte zijn en dat zij reeds
bij hun studie en hun opleiding daarin onderricht worden.
Tot nu toe ontbreekt hun, en speciaal den technici, die bij hun
werk vaak zooveel met het landschap te maken hebben, zooals
den in Delft opgeleiden bouwkundig- en den civiel-ingenieurs, en
ook den meesten architecten, vrijwel iedere landschappekke
scholing.
Ik moge in dit verband verder wijzen op de dissertatie van,
Dr. J. A. van Steyn, den huidigen Directeur van het Staatsboschbeheer, waar hij in een van zijn Stellingen terecht zegt :
„De opleiding van den boschbouw-ingenieur behoort ook
Landschaps-architectuur te omvatten". M.i. geldt dit ook voor
de aanstaande landbouwkundige en tuinbouwkundige ingenieurs.
In de tweede plaats wil ik er nadrukkelijk op wijzen, dat
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de landschapskunstenaar in cultuurgebieden met een hoog
ontwikkelden en zeer gespecialiseerden land- en tuinbouw,
die een zwaren strijd om het bestaan hebben te voeren, zooals
in Nederland, geen rem zal mogen zijn bij de uitoefening van
het agrarische bedrijf.
Op de wijze van de beoefening daarvan zal hij ook geen
invloed kunnen en mogen uitoefenen. Wel zal hij als landschapaestheticus mede leiding kunnen geven bij de vorming van
wat ik wil noemen de omlij sting of het kader, waarin het
agrarische bedrijf zich afspeelt, waarbij vooral ook de juiste
onderlinge verhoudingen een rol spelen : bij de vaststelling
van het ook uit landschappelijk oogpunt juiste dwarsprofiel,
en dus ook van de breedte, van de wegen, de wijze van beplanting van de landwegen, de waterwegen en de boerderijen,
het sparen of aanleggen van heggen, houtwalletjes, vogelboschjes, boomgroepen of van enkele boomen van monumentaal
karakter, alles bestanddeelen en details van het landschap,
die, wanneer alles tot vollen wasdom zal zijn gekomen,
voor een groot deel zijn meerdere of mindere schoonheid zullen
bepalen.
Ongetwijfeld zal een juiste landschappelijk-aesthetische leiding
op dit alles van grooten invloed kunnen zijn.
Daarom verdient het naar mijne meening voor de Regeering
ernstige overweging, om over te gaan tot de aanstelling van
enkele vaste adviseurs of inspecteurs voor het landschap in ons
geheele land, evenals de Staat die heeft voor de Volksgezondheid,
de Volkshuisvesting enz. ; veel bederf van landschapsschoon
zou m.i. daardoor voorkomen en vaak ook nog hersteld
kunnen worden.
In de derde plaats wijs ik er op, dat, wil men in de toekomst
over een voldoend aantal goede landschaparchitecten kunnen
beschikken, het bestaan van een goede, op breede basis geschoeide, universitaire opleiding van den landschaparchitect,
zooals die speciaal in Amerika, deels ook in Duitschland, bestaat,
onontbeerlijk is te achten. Landen, waar de gelegenheid daartoe
nog ontbreekt, of waar die opleiding door onvoldoende outillage
als beslist ontoereikend is te beschouwen, zooals helaas ook
ons eigen land, zijn m.i. verplicht ten spoedigste in die leemte
te voorzien.
Wellicht ten overvloede moge ik nog zeggen, dat het volstrekt
niet mijn meening is, dat met de komst en het werk van den
landschaparchitect het vraagstuk van de goede landschappelijke
behandeling van ons land opgelost zal zijn. Die oplossing zal
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pas nabij zijn, wanneer de mensch zal zijn genezen van den
waan, dat hij, de mensch, de maat is aller dingen, en wanneer
de mensch ingezien en geleerd zal hebben, dat de nobele lijnen
van het natuurlijke landschap, de vlucht der vogels tegen de
lucht, de geheimzinnige pracht der natuur, die de mikroskoop
ons onthult, en nog zoo ontzaglijk veel meer, oneindig veel
schooner zijn dan de menschenhand ooit bij machte zal zijn
te scheppen. Door dat inzicht geleid, zal de landschapskunstenaar eerbiedig en dienend het object naderen, beseffend,
dat zijn taak in de eerste plaats is het vinden en bevorderen
van een harmonische aanpassing van 's menschen arbeid aan
natuur en landschap. Slaagt hij dadrin, dan zal zijn werk
schoon kunnen zijn en ons schenken iets van dien voornamen
vrede, dien de ongerepte natuur zelve ons ten voile schenken kan.
Behalve in het landschap en het vrije veld heeft de landschaparchitect ook een belangrijke taak in de stad en bij den
stedebouw in het algemeen : bij de gemeentelijke uitbreidingsplannen en bij de streekplannen.
Dit brengt mij van zelf tot het belangrijke vraagstuk :
DE STAD EN HET LANDSCHAP
Waar het vooral de stadsbewoner is, die, als tegenwicht
tegen het drukke stadsleven, behoefte heeft aan het vrije, open
en gave, landschap, zoo dient deze te beginnen met het landschappelijk in orde brengen van eigen huis, d.w.z. van de eigen
stad en omgeving. Dit is het best te bereiken eenerzijds door
een quantitatief en qualitatief betere groenvoorziening van de
stad zelf, anderzijds door bij die groenvoorziening ook de
omgeving der stad, met een straal van zeg 25 K.M., te betrekken : stad en omgeving moeten uit landschappelijk oogpunt
als een eenheid gezien en behandeld worden ; daarvoor dient
met de omliggende gemeenten een gezamenlijk landschappelijk
plan ontworpen te worden, dat de landelijke omgeving der
stad, door het benutten van bestaande en het aanleggen, ook
in ons prachtige polderlandschap, van nieuwe landelijke wandel-,
fiets- en ruiterpaden, waar mogelijk van landelijke autoontspanningswegen enz., ook beter toegankelijk voor de stadsbewoners zal maken. Ook hier heeft de landschaparchitect
een groote constructieve taak te verrichten.
De betere groenvoorziening van de stad zelf kan o.m. bereikt
worden door het ontwerpen in de nieuwe uitbreidingsplannen
van een netwerk, een samenhangend geheel, van groene wandel-
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dreven, waardoor de stad a.h.w. dooraderd zal worden, dat
den bewoners gelegenheid zal geven urenlang in hun stad te
wandelen in het groen en waarbij vooral ook aan het water
een grootere plaats dan tot nu toe in het stadsgeheel moet
worden gegeven.
Het doel moet dus zijn : het brengen van de natuur en van
het landschap in de stad, het scheppen van wat ik zou willen
noemen de landschappelijke stad, waaronder ik dus versta
de stad, die, zelf rijk voorzien van groen en landschappelijke
ruimte, tevens wijd openstaat voor de natuur en het landschap
buiten haar en nauw daarmee is verbonden.
De mij toegemeten plaatsruimte belet mij op dit alles nader
in te gaan; ik moge daarom verder zoo vrij zijn te verwijzen
naar mijn in de verslagen van het bovengenoemde Aardrijkskundig Congres van 1938 opgenomen rapport.
Ik wil hieraan alleen nog toevoegen, dat mijn bovengeschetste denkbeelden zeer schoon verwezenlijkt zijn in het
nieuwe, ook economisch geheel verantwoorde, uitbreidingsplan
van den heer Dudok voor Zuid-Westelijk 's-Gravenhage en
in het sedert het houden mijner voordracht door de gemeente
Amsterdam ingediende uitbreidingsplan Slotermeer.
Na de beteekenis van het landschap voor den mensch, het
gevaar van de lintbebouwing, de taak van den landschaparchitect en zeer in het kort het vraagstuk van de Stad en
het Landschap besproken te hebben, zij het mij ook nog vergund,
in groote trekken aan te geven de m.i. meest noodzakelijke,
door de Overheid te treffen, maatregelen ten dienste van de bescherming en den opbouw van ons Nederlandsche Landschap.
Een onzer groote medestanders op natuurbeschermingsgebied heeft onlangs in zijn blad geschreven : „Het hooge woord
moet er uit, de natuurbeschermers hebben den slag verloren".
Dit oordeel is naar mijne meening slechts zeer ten deele juist.
Het terrein toch, waarop de natuurbeschermers voornamelijk
slag hadden te leveren, het terrein der natuur-bescherming in
engeren zin, n.l. het verwerven van natuurreservaten, dienstig
en noodig voor de belangen van de wetenschap, de schoonheid
en de recreatie, dat terrein hebben de natuurbeschermers, voor
zoover dat, vrijwel zonder overheidssteun, aan particulieren
mogelijk is, niet alleen met eere veroverd (een bedrag van
ruim 4 millioen gulden alleen voor onze eigen Vereeniging
zegt, dunkt mij, reeds genoeg), doch zij zijn bereid op dat terrein,
voorzoover hun dat niet door overheidsmaatregelen onmogelijk
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wordt gemaakt, iederen dag opnieuw slag te leveren. De aankondiging van den voorgenomen aankoop van de terreinen
van Wolfheze is daarvan wel het beste bewijs.
Wel echter zou men de natuurbeschermers tot de overwonnenen kunnen rekenen, wanneer men hen in staat en
daarmede verplicht rekent, om ook het geheele landschap overal
en allerwegen in ons land afdoende te beschermen, b.v. door het
tegengaan van de lintbebouwing enz. enz.; daartoe schieten,
zooals hierboven reeds gezegd, hunne krachten verre te kort.
Dat is zonder eenigen twijfel het terrein van de Overheid, die
daartoe of reeds over de noodige machts- en rechtsmiddelen
beschikt, of die alsnog in het leven kan roepen. Spreekt men
dus op het terrein der eigenlijke landschaps-bescherming van
een verloren slag, dan is het de Overheid, die dien slag verloren
zou hebben, verloren voor de Gemeenschap, waarover zij gesteld
is om te behoeden en te behouden dien onvervangbaren schat
van onvergankelijke waarde, die bet schoone, gave, Nederlandsche landschap voor het Nederlandsche yolk is.
Echter, ook op dat gebied, ook voor de Overheid dus, moet
en mag de slag niet als verloren worden beschouwd, eenvoudig
wijl de Overheid, zooals ik reeds zeide, zelve over de machtsmiddelen beschikt om den slag niet te verliezen, doch alsnog
glansrijk te winnen, mits zij, Overheid in Naar geheel, dus
Overheid van Rijk, Provincies en Gemeenten, niet terugdeinze
voor het onverwijld treffen van de daartoe noodzakelijke maatregelen. Tot deze reken ik :
1°. De afdoende toepassing van aan de Overheid thans
reeds ten dienste staande rechtsmiddelen. Ik meen veilig te
mogen beweren, dat, wanneer inderdaad de Overheid daaraan
voldoende de hand had gehouden, zeer veel van de vernieling
van natuur en landschap, die tot nu toe heeft plaats gehad,
voorkomen had kunnen worden.
Het zou mij veel te ver voeren, al de bestaande rechtsmiddelen hier voor U op te noemen. Een uitstekend overzicht
daarvan is trouwens te vinden in het door den Limburgschen
Streekplannendienst in 1937 uitgegeven boekwerk: Rechtsmiddelen ten dienste van den Stedebouw en de Schoonheid
van Stad en Land.
Wel wil ik hier nog zeggen, dat reeds veel onheil in bet
vervolg voorkomen zou worden, wanneer al de hoogere Overheidsorganen : Rijk en Provincies, voldoende toezicht hielden, dat
de Gemeenten al de tot bescherming van natuur en landschap
hun ten dienste staande rechtsmiddelen inderdaad zouden

willen invoeren en behoorlijk toepassen, tot welke middelen in
de eerste plaats te rekenen zijn een goed uitbreidingsplan, een
goede bouwverordening, een goede welstandsbepaling. Daarmede
zal, wanneer inderdaad de goede wil er bij de gemeenten maar
is, en de lintbebouwing, en de verspreide chaotische bebouwing,
en de bouw van zomerhuisjes e.d., en de ontsierende reclames,
palen en borden, en de directe natuurvernieling als zandafgravingen, vervuiling van plassen enz. enz., die alle evenzoovele
smetten op het landschapsbeeld beteekenen, voor een zeer
groot deel voorkomen kunnen worden. Nauwlettend toezicht
daarop, krachtige leiding daarbij van Rijk en Provincie, zijn
daarom ten zeerste gewenscht te achten.
2°. Als tweeden noodzakelijken maatregel tot bescherming
van Natuur en Landschap noem ik : het in het leven roepen
van nieuwe wetten en verordeningen en eventueele aanvulling
van de bestaande.
Bij de nieuwe wetten staat natuurlijk bovenaan, als fundament
voor een doeltreffende natuurbescherming, een breed opgevatte
en practische, de natuur werkelijk behoorlijk beschermende,
Natuurbeschermingswet, zooals de meeste landen in Europa die
reeds lang bezitten. Gelukkig is thans, na vele jaren van strijd,
door de Regeering een Interdepartementale Commissie ingesteld
om haar daarover op korten termijn van advies te dienen.
Zoo noodig kunnen daarnaast, ter aanvulling van de Rijkswet,
Provinciale verordeningen ter bescherming van natuur en
landschap ingesteld worden, zooals b.v. de reeds door de Kroon
goedgekeurde Limburgsche Verordening tegen de afgravingen,
en de Geldersche Provinciale Verordening tot Natuurbescherming.
In ieder geval zou het zeer nuttig zijn, wanneer de Provincies
zouden uitvaardigen — ik ontleen dit aan het bovengenoemde
boekwerk van den Limburgschen Streekplannendienst — een
verordening tot verplichte mededeeling aan een door de Provincie
aan te wijzen instantie, van alle belangrijke voorgenomen
droogleggingen, ontginningen, graverijen en grondwerken, opdat
door tijdig overleg gepoogd zal kunnen worden mogelijke schade
aan natuur en landschap zooveel doenlijk te beperken. Particuliere natuur- en landschapsbeschermingsorganisaties zouden
daarbij ingeschakeld kunnen worden.
Als wenschelijke aanvulling van een bestaande Rijkswet is
m.i. te beschouwen een zoodanige regeling ten opzichte van
de Verkeerswet tegen Lintbebouwing, dat niet alleen het belang
van het verkeer, doch ook het overige, n.l. de stedebouw114

kundige, aesthetische, oeconomische en sociale, belangen door
die wet gediend zullen worden.
Voorts zullen, voorzoover dat nog niet is geschied, ook de
Provincies over dienen te gaan tot zoo spoedig mogelijke invoering van een dergelijke lintbebouwingsverordening ten opzichte
van de provinciale wegen en van de wegen, die van provinciaal
belang zijn verklaard.
Tot de stedebouzykundige maatregelen zijn verder te rek enen,
behalve de reeds hierboven door mij genoemde :
betere, strengere, naleving van de Woningwet met betrekking
tot de gemeentelijke uitbreidingsplannen,
de uitbreiding en vervolmaking van het instituut der Streekplannen,
en tegelijk de onverwijlde bevordering door de Rijksoverheid van het in studie nemen van het vraagstuk : Het
Nationale Plan.
Wij weten, dat wij in dezen tijd a.h.w. worden bestormd
door de meest belangrijke en alle een spoedige oplossing vereischende nationale problemen :
de werkloosheid en de werkverschaffing, het agrarische
probleem van de uitbreiding en de verbetering van onzen cultuurgrond en tegelijk van den afzet onzer agrarische producten,
handhaving en uitbreiding van industrie en handel, het
vraagstuk van het land-, water- en luchtverkeer, dat der
volkshuisvesting, der defensie, last not least het groote vraagstuk
van bescherming van natuur en landschap, dus ook dat van
de recreatie enz. enz.
Alle zijn dat nationale problemen, die pas, wanneer zij gezien
worden in hun gezamenlijk, d.w.z. in het groote nationale
verband, een werkelijk bevredigende oplossing zullen kunnen
vinden.
Het spreekt, naar ik meende, vanzelf, dat met de alzijdige
studie daarvan, met de wetenschappelijke studie van het nationale
plan dus, reeds geruimen tijd geleden begonnen had moeten
worden, opdat de resultaten dier studie tevens zouden kunnen
vormen de groote richtlijnen voor en de basis van de verschillende Streekplannen en dus ook van de gemeentelijke
uitbreidingsplannen, dat dus, naar ik meende, met die
studie, het eigenlijke researchwerk, niet vroeg genoeg begonnen
kan worden .De huidige Minister van Binnenlandsche Zaken
heeft echter, zooals U bekend zal zijn, bij de begrooting van
1939 verklaard, dat men deze studie vooral niet te vroeg mag
aanvatten.
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Deze helaas afwijzende houding van den Minister inzake het
Nationale Plan ontslaat echter hen, die een oplossing moeten
vinden voor het werkverschaffingsprobleem, en vooral ons,
natuurbeschermers, geenszins van den plicht om (en dit is de
volgende maatregel, dien ik als uiterst dringend beschouw), te
trachten om gezamenlijk een oplossing te vinden voor die zoo
nauw samenhangende belangrijke onderdeelen van dat nationals
plan-vraagstuk :
de werkverschaffing, het agrarische probleem en tegelijkertijd
het juiste behoud van natuur en landschap, waarvan voor ons,
natuurbeschermers, het meest urgent is het vinden .van de
meest juiste bestemming van, het opmaken dus van een
bestemmingsplan voor, de woeste gronden, aangezien die uit
oogpunt van natuur en landschap voor ons yolk het meest
kostbare, doch tevens het allermeest bedreigde, bezit vormen.
In dit verband wil ik in het bijzonder een pleidooi houden
voor het behoud van de open ruimten in ons land, de echte,
grootsche, natuurruimten, zooals wij die thans o.a. nog vinden
in het wijde, weidsche, open landschap van de Veluwe, met
haar helaas reeds te veel beboschte, maar toch ook nog vrije,
heuveltoppen.
„Hier ist die Aussicht frei, der Geist erhoben" ; dit woord
van Goethe kunnen wij, evengoed als in figuurlijken, ook in
letterlijken zin opvatten.
Deze prachtige open ruimten van de Veluwe, en ook elders
in ons land, mogen zeker niet aan, met het landschap onvoldoende rekening houdende, bebosschingsplannen worden opgeofferd.
Wij weten nu, dat van Regeeringswege een uitgebreid rapport
uitgebracht is geworden, het hierboven reeds door mij ter
sprake gebrachte Rapport Westhoff, over een mogelijkheid tot
oplossing van het werkloosheidsprobleem: het op groote schaal
aanvatten van cultuurtechnische werken.
Het is U alien bekend, dat dit rapport bij velen, die onze
Nederlandsche natuur en landschap liefhebben, groote ongerustheid heeft verwekt. Teneinde dit verklaarbaar te maken,
moge ik U hierbij enkele cijfers noemen.
Een der voornaamste cultuur-technische objecten is de
Ruilverkaveling. Volgens een recent rapport van een bij uitstek
deskundig lichaam als de Ned. Heide Mij. komen daarvoor in
aanmerking 521.000 H.A., d.i. dus bijna V, gedeelte van ons
land en waartoe vele zeer waardevolle gebieden behooren; zoo
worden door de ruilverkaveling enkele van onze mooiste, in
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het hart van het land gelegen, veenplassen bedreigd, als o.a. de
prachtige plassen van Botshol, die en uit landschappelijk en
uit wetenschappelijk, speciaal ornithologisch, oogpunt tot de
belangrijkste onzer veenplassen behooten.
Verder komen, volgens het bekende Rapport Westhoff ,
96.000 H.A. woeste gronden voor ontginning in aanmerking ;
alleen reeds in Drenthe zouden 40.000 H.A. woeste grond en
bosch verloren gaan, in Friesland 19.545 H.A., in Brabant
6500 H.A. woeste grond, in Limburg ± 9000 H.A., waarbij
prachtige vennenlandschappen ;
6000 K.M. waterleidingen komen voor verbetering in aanmerking, waartoe ook vele beken, als b.v. in Limburg de meest
schilderachtige : Leu- en Zelsterbeek ;
7683 K.M. zandwegen zullen verbeterd kunnen worden.
Verder staan op het program 94.73o H.A. voor verbetering
en landwinning, waardoor vele van onze vennen, plassen en
moerassen, en van onze buitendijksche gronden : riet- en
biezenland, en slikken en schorren met hun indrukwekkende
en overschoone vogelbevolking en hun actieve flora, verloren
zouden gaan.
Door bebossching zal een deel van onze thans nog ongerepte
duinlandschappen verdwijnen,
door ontbossching vele onzer bosschen omgezet worden in bouwgrond, waaronder óók juist de op goeden grond gelegen en in
biologisch en landschappelijk oogpunt mooiste bosschen, hetgeen,
daar een verschuiving van de bosschen naar de slechtere gronden
plaats zal vinden, een qualitatieven achteruitgang van ons
boschbezit beteekert.
Wanneer wij er ons nu rekenschap van geven, dat, gaan al deze
plannen door (en niets en niemand waarborgt ons, dat dit niet
zal gebeuren), op deze wijze, men kan vrijwel zeggen, een kwart
gedeelte van ons heele land grondig van karakter zal veranderen,
dat daartoe behoort het allerschoonste en ons daardoor
meest dierbare gedeelte van ons natuurlijke Nederlandsche
landschap, van onze „woeste gronden" : heiden, duinen en
zandverstuivingen, vennen en plassen, riet- en biezenland,
beeklandschappen enz.
dat juist dergelijke onontgonnen, deels nog ongerepte, natuur,
waar men den menschelijken invloed nog nauwelijks bespeurt,
voor den mensch qualitatief van de allerhoogste waarde is,
dat immers dit bij uitstek de natuur is, die ons kan brengen
de werkelijke re-creatie, d.i. de herschepping van lichaam en
ziel, en tevens die bezinning en bezieling, die wij vaak zoozeer
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van noode hebben en die ons tot een ander en beter mensch
kunnen maken,
is het dan te verwonderen en te veel gevergd, dat wij
komen met den eisch, dat de Overheid er tenminste voor zal
waken, dat het nieuwe landschap, dat met het geld der
Overheid allerwegen zal ontstaan, niet slechts aan alle technische,
doch tevens aan de hoogste aesthetische, eischen zal voldoen
en dat daarvoor de medewerking van bekwame en ervaren
landschapskundigen zal worden ingeroepen ?
Dit betreft dus de wijze van uitvoering van de te ondernemen
werken.
Daarnaast blijft dan natuurlijk onze strijd voor het zooveel
mogelijk integrale behoud van het schoonste en meest waardevoile gedeelte van onze vrije, ongerepte, natuur en van het gave
natuurlijke landschap en dringen wij onder volledige erkenning
van den nood der werkloosheid en van de behoefte aan nieuwen
cultuurgrond, niettemin aan op een herbestudeering en indien
in het belang van wetenschap, landschap en recreatie noodig,
op herziening en matiging van de in het Rapport Westhoff
genoemde plannen en cijfers. Een steun meenen wij daarbij
gevonden te hebben in de uitlating van onzen Minister-President
Dr. Colijn, in de Iste Kamer, die aldaar heeft gezegd : „Het
Rapport Westhoff is niet een dokters-recept (waaraan niet
veranderd mag worden) ; de Regeering moet daaruit kiezen
wat wenschelijk is om uit te voeren".
Het Rapport Westhoff is dus te beschouwen als een opwekking
tot nadere studie, indien noodig voor ons, natuurbeschermers,
ook een opwekking tot strijd; een eeriijke strijd, met open
vizier, behoeft nimmer geschuwd, noch gevreesd, te worden.
Ook het feit, dat de Minister van Economische Zaken, nadat
dit Rapport verschenen was, onmiddellijk een Interdepartementale Commissie benoemd heeft met de opdracht om op
korten termijn van raad te dienen omtrent de voorzieningen,
welke in verband met het bestaande voornemen tot uitvoering
van cultuurtechnische werken op groote schaal moeten worden
getroffen, ten aanzien van de bestemming van den nationalen
bodem in het algemeen en het behoud van het natuurschoon
in het bijzonder,
en om tegelijk een natuurbeschermingswet te ontwerpen,
is, dunkt mij, het bewijs dat, vOOrdat werkelijk op groote
schaal aan de uitvoering van die cultuurtechnische werken
kan en mag worden begonnen, deze Interdepartementale Commissie de gelegenheid moet hebben gehad om hare inzichten
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en haar advies aan den Minister over te leggen ; antlers
bestaat de kans, dat haar arbeid, eenmaal gereedgekomen,
meteen vrijwel overbodig zal zijn geworden.
Ons vast vertrouwen is nu dan ook, dat de Regeering thans
niet langer zal aarzelen met het onverwijld treffen van al de
maatregelen, noodig tot het tijdige, juiste en waardige behoud
van ons bestaande Nederlandsche landschap en tot den opbouw
in schoonheid van het nieuw te vormen landschap. 1)
CoOrdinatie en samenwerking van alle krachten der maatschappij zal voor een juiste en doeltreffende bescher ming van
natuur en landschap noodzakelijk zijn, wijl daarmede onwederlegbaar een volksbelang van de eerste orde gemoeid is, dat van
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het yolk, van
zijn kracht, zijn geluk, zijn geheele welzijn. Mogelijke offers
zullen daarom voor dit Joel volkomen gerechtvaardigd zijn
te achten ; zoo zal b.v. het agrarische bedrijfsleven moeten
inzien, dat in een der dichtst bevolkte landen op aarde, als
Nederland is, door ongebreidelde exploitatie van alien grond,
ook van dien, welke voor doeleinden van wetenschap en recreatie
bewaard had behooren te blijven, een uiteindelijk tekort aan
cultuurgrond toch niet voorkomen, doch slechts voor betrekkelijk
korten tijd verschoven, zal kunnen worden, terwijl de oplossing
van het vraagstuk van het juiste behoud van natuur en landschap en open ruimte, van de natuurruimten dus, er onmogelijk
door zal worden gemaakt.
Wie toch zal aan onze stedelijke bevolking, aall onze staag
groeiende industrie-bevolking, aan onze tallooze hoofd-arbeiders:
ambtenaren, kantoormenschen, studeerenden enz. ooit kunnen
teruggeven die ongerepte natuur, die er, doch volstrekt niet
in overdadige mate, thans nog is, doch die door een dreigende
eenzijdige werkverschaffingspolitiek vrijwel geheel en voor altijd
vernietigd zou worden? Is het behoud daarvan soms ook niet een
waarachtig yolks-belang, een levensbehoefte voor die soorten van
werkers, in de toekomst nog veel meer dan thans ? Zal niet eeuwig
bkven gelden, dat de mensch bij brood alleen niet leven kan ?
Samenwerking is, als reeds gezegd, ook noodig van al de
anderen, wier werken invloed oefenen op het landschapsbeeld :
technici, cultuurtechnici, bouwkundigen, stedebouwkundigen
enz., met de deskundigen op het gebied van natuur en landschap,
dus met de biologen en met de landschaparchitecten.
1) In dit verband worde hier gewag gemaakt van de of kondiging op
2 April 194o van de Natuurbeschermingsbeschikking, waarbij o.m. de Centrale
Commissie voor Natuurbescherming werd ingesteld
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Samenwerking is vooral ook noodig van alle bij het Onderwijs
betrokkenen, van den hoogste of tot den laagste toe, daar het
immers, behalve een schoone, ook een uiterst vruchtbare
paedagogische, taak is om de jeugd de oogen te openen voor
de schoonheid van natuur en landschap ; het leeren zien beteekent hier tevens het leeren ontzien.
Samenwerking, synthese, dus op ieder gebied.
Zonder eenigen twijfel zal bij dit gansche streven ®m te
komen tot een waardige bescherming van het bestaande en
een schoonen opbouw van het nieuwe landschap, het voorgaan
en de wil tot samenwerking van de Regeering op alle krachten
der maatschappij bezielend kunnen werken!
Aan het slot van mijn voordracht wilde ik nog het volgende
zeggen.
Onze liefde tot het landschap berust in diepste wezen op
de kunst en de gave der aanschouwing.
Van aanschouwing spreken wij ten aanzien van het Schoone,
het Edele, het Verhevene, waarbij zich, in de plaats van het
subjectieve zien, stelt de objectieve aanschouwing:
als het object zelf zich in zijn verschijning openbaart en
spreekt, en de mensch aanschouwt en zwijgt.
Alzoo is het met de waarlijk groote Kunst : de Nachtwacht,
de Emmausgangers van Rembrandt en Vermeer, zien wij niet,
— wij aanschouwen ze;
het Uitspansel in al zijn majesteit, de klare sterrenpracht,
aanschouwen wij — zwijgend;
de Natuur, het Landschap, aanschouwen wij — als Openbaring.
Aanschouwing, Openbaring, doch ook Herschepping:
aanschouwing van het Geschapene, openbaring van het
Verborgene, het Schoone, het Verhevene, herschepping van het
inner lij k menschelijke.
In den aanvang zeide ik U, dat het uitgangspunt van de
voordracht, die ik hedenmiddag voor U zou houden, was de
vraag : Op welke grondslagen behooren de bescherming en de
opbouw van de schoonheid van het landschap te berusten ?
Aan het einde van mijn voordracht wilde ik U zeggen, dat
naar mijn oordeel de hoofdgrondslag moet zijn de „Pietas" :
de pieteit en de eerbied jegens het Wonder der Schepping,
zooals zich dit in het landschap, als deel van het Universum,
aan ons openbaart,
en tevens de eerbied voor het ware wezen van den mensch,
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die dit Wonder ontvangt als een geschenk en een genade, en
die het als plicht weet, zich dit geschenk en deze genade, als
verantwoordelijk schepsel, zoo waardig mogelijk te toonen.
Laat dan deze waarachtige pieteit, uit dankbaarheid voor
het Geschapene, voor het ons van Hooger Hand geschonkene,
laat dan dat verantwoordelijkheidsbesef, als plicht jegens
onzen medemensch, bovenal jegens dat „ongheboren Volk, dat
na ons staet te komen",
voor ons, natuurbeschermers, zijn :
Aanvang en Einde!
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Het Limburgsch Landschap in het heden
en in het verleden
Voordracht, gehouden door J. M. H. F. J. Baron de Weichs de
Wenne, Burgemeester der Gemeente Wanssum (L.) en Bestuurslid
der Vereeniging, in de Algemeene Ledenvergadering
van 16 Maart 194o.
Het is een zeer goede gedachte van het Dagelijksch Bestuur
der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten de Jaarvergaderingen beschikbaar te stellen voor de verruiming en
verdieping van de kennis der natuur van ons eigen land en zijn
verschillende gewesten, als middel om haar doel, natuurbescherming, te bereiken. Onder kennis der natuur moet dan echter
ook worden verstaan het begrijpen van de beteekenis der natuur
voor de historische gebeurtenissen en ontwikkelingen, het besef
der verbondenheid van bevolking en landschap, het erkennen
van den invloed der natuur op de gewestelijke cultuur.
De natuur en de daarmee zoo nauw verbonden cultuur zijn
kostbare erfstukken van het voorgeslacht, waaraan de verplichting is verbonden ze veilig te stellen, niet alleen voor
de thans levende generatie, maar ook voor de generaties, die
nog zullen komen en die wellicht aan dergelijke onderpanden
der liefde tot land en yolk nog meer behoefte zullen hebben.
Laten wij zorgen, dat ons nooit het verwijt gemaakt kan
worden : Quas sacras aedes pietas construxit avrorum, Has
nunc devastant haeredes more luporum (Wat de voorvaderen
met zooveel liefde wisten tot stand te brengen, Gaan de erfgenamen als wolven verscheuren!).
Immers, de natuur wordt hoe langer hoe meer een belangrijke factor, niet alleen voor het lichamelijk welzijn, maar ook
in het geestelijk leven van ons yolk.
Het werk der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten
en van de gewestelijke Stichtingen voor landschapszorg is
daarom veel meer dan de naam uitdrukt ; dit werk is een dienst
aan de gemeenschap. Niet alleen, omdat deze organisaties er
voor zorgen, dat het natuurschoon en het karakteristieke
landschap bewaard blijven, om de menschen ervan te laten
genieten, maar ook, omdat door dit werk de banden versterkt
worden, die het Nederlandsche yolk verbinden met den vaderlandschen bodem.
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Zonder tucht en orde, ook op het gebied van bodemgebruik, is geen vooruitgang, zelfs geen behoud van wat
wij hebben, denkbaar. Wil het algemeen belang van het
tegenwoordige, maar ook van het toekomstige, geslacht tot zijn
recht komen, dan zal iets van de geliefde, maar al te vaak
verkeerd begrepen, vrijheid opgeofferd moeten worden, dan
zullen om tot de hoogst noodige samenwerking te geraken,
egoisme en particularisme overwonnen en naastenliefde en
gemeenschapszin aangekweekt moeten worden, dan zal wederom
het Idealisme het Materialisme moeten overheerschen, hetgeen een gezonden kijk op de werkelijkheid heelemaal niet
uitsluit .
Er is wel geen enkel gewest in Nederland, waar op beperkte
ruimte zooveel afwisseling wordt gevonden als in Limburg. In
Noord- en Midden-Limburg wordt dit alleen al veroorzaakt door
de vele landschapstypen : de Maas en het Maasdal, op den rechteroever de Mookerheide met haar uitloopers, de kleine rivieren :
Niers, Swalm en Roer, en de beken, ontspringend in het hoogland langs de oostgrens; op den linker Maasoever de Peel
en de talrijke beken in ruime broekgronden. Aan weerszijden der Maas de vennen, welke wellicht oude rivierarmen
kunnen zijn.
Dan de heiden, moerassen en binnenduinen, de laatste veelal
beboscht, verspreid liggend tusschen akkers en weiden. Alluvium
en diluvium, al of niet gemengd, doen het landschap ook in zijn
flora en fauna voortdurend veranderen en zijn ook de oorzaak
der verscheidenheid, wat betreft den aard der bewoners, hun
levenswijze, hun bouwwijze, hun zeden en gewoonten.
De overgang van de vlakke vruchtbare streken van middenLimburg op den rechter Maasoever naar de bergstreek van
Zuid-Limburg wordt gevormd door het uitgestrekte broeklandschap ten Noorden van Sittard. Hier is de Maas niet langer
Limburg's stroom, maar Limburg's grens en het Julianakanaal
heeft haar taak als scheepvaartweg overgenomen.
Ook de bergstreek van Zuid-Limburg is vol afwisseling en
plaatselijk zeer verscheiden. Hier nog geheel landelijk, daarnaast de mijnbouw.
Wederom zijn het vooral de kleine rivieren en talrijke beken,
die ertoe bijdragen, dat er zooveel afwisseling is : de Geleen, de
Geul, de Gulp, de Voer, de Worm, de Eepe en hoe ze allemaal
heeten.
Limburg's bodem is samengesteld uit velerlei materiaal. In
het Zuiden kalkheuvels, tengevolge van aardverschuivingen,
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afgewisseld met oudere formaties van zand en leisteen, waarin
ook de steenkool tot dicht aan de oppervlakte treedt.
In Midden-Limburg is duidelijk het terrasvormige dwarsprofiel te zien aan weerszijden van de rivier, ontstaan door het
afstroomende water van de hooge deelen naar de Maas, hier
afbrekend, daar opbouwend.
In het Noorden zwerfkeien op de Mookerheide, aangebracht
tijdens den ijstijd uit Noordelijke en Zuidelijke landstreken van
Europa; zandduinen langs den Oostrand der Peel, die eens het
Maasdal bedreigden, totdat aan de kracht der Westenwinden,
die het zand voortdreven, door bebossching een halt werd
geboden.
Grintlagen en kleivelden langs de Oostgrens van MiddenLimburg, en mergel aan de Zuidgrens. In het hartje van ZuidLimburg de loss — een formatie, die aan de geleerden al veel
hoofdbrekens heeft gekost — waaraan Zuid-Limburg zijn groote
vruchtbaarheid dankt.
Er groeit op de hoogste toppen der rotsen ergens in het
Zuiden een mos, dat elders alleen in Lapland wordt gevonden
en dat bij den aanvang van den ijstijd wellicht de heele streek
heeft bedekt. In de moerassen langs het hoogland aan de Oostgrens wordt de reuzenpaardestaart gevonden en in de Peel de
blauwe gentiaan.
Steltvogels en eenden broeden in de Peel, de korhaan baltst
in de Midden-Limburgsche heiden, en de zwarte specht roffelt
in de Zuid-Limburgsche bosschen; de otter plonst in de vischwateren van Noord-Limburg, reeen dwalen door het Echterbroek, en marters, dassen en vossen voelen zich in hun holen
op de Zuid-Limburgsche bergen nog betrekkelijk veilig. De
paling woelt langs de oevers der Maas in Noord-Limburg, de
snoek loert aan de stuwen van Midden-Limburg en de forel
springt in de Zuid-Limburgsche beken.
Maar ook wat de menschen betreft, is er verscheidenheid.
Het is begrijpelijk, dat tijdens de volksverhuizing, maar ook
later, de menschen zich daar gevestigd hebben, waar het landschap het meest overeenkwam met de streek, die zij hadden
verlaten, waar het landschap het hun mogelijk maakte hun
levenswijze voort te zetten. De verscheidenheid in het landschap
heeft dus ook als gevolg verscheidenheid bij de bevolking. Dat
blijkt soms uit het verschil van uiterlijk, niet alleen van kleur,
donker of blond, maar ook van lichaamsbouw.
Dit verschil blijkt ook uit de diverse dialecten, de spreekwoorden en zinswendingen, die aan den Maaskant weer anders
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zijn dan in de zandstreek en zeer verscheiden in Noord-, Middenen Zuid-Limburg. Dit blijkt ook uit de bouwwijze.
In de Peel zijn nog plaggenhutten, en rotswoningen bij
Maastricht en Valkenburg. Het Keltische langhuis vindt men
als boerderij aan den hei- en Peelkant, als keuterwoning in het
Maasdal van Noord-Limburg. Het vermoeden bestaat, dat de
Kelten voor de Germanen Of naar de Peel zijn gevlucht of als
arbeiders in het Maasdal zijn gebleven.
De hoogere Saksische boerderij wordt vooral alleen liggend
onder hoog geboomte op de broekgronden en vervormd ook in
en bij de dorpen van Noord-Limburg aange +roffen. De meer
gesloten Frankische bouwwijze, omgeven door bouwgronden,
op de leem- en zavelgronden van Midden-Limburg ; de Romeinsche bouwwijze met ommuurde tuinen op de zonnige heuvelen
van Zuid-Limburg.
Paleisachtig zijn de kasteelen in de beschutte dalen van het
rijkere Zuiden; met ruime middelen wist men daar bij den
bouw van kerken de schoonheid een voorname plaats te geven.
Meer in burchttrant gebouwd zijn de kasteelen nabij de
rivieren en bosschen van het minder vruchtbare Noorden. De
schoonheid werd bij den bouw van kerken en kapellen in deze
streken meer in eenvoud en innerlijkheid gezocht.
In Zuid-Limburg met wisselend landschap, verdeeld in talrijke kleine gebieden met duidelijke natuurlijke grenzen, maar
ook met vruchtbaren grond, waar een kleine oppervlakte een
talrijke bevolking kan voeden, is het gewest ook verdeeld in
tal van kleine gemeenten — van oudsher —, hetgeen voor de
samenwerking niet zeer bevorderlijk was. In het vlakkere
Noorden, waar het landschap ruimer van grenzen, maar ook
van natuur armer is, hebben de gemeenten vooral aan den
heikant van oudsher een grootere oppervlakte in beslag genomen
en bestaat meer geneigdheid tot samenwerking, om zoodoende
vooruit te komen.
De meest waardevolle grondstoffen voor de industrie bezit het
Zuiden : kolen, kalk, zink, zandsteen. In het Noorden is, dank
zij de bodemgesteldheid, de baksteen-, pannen- en buizenindustrie van meer dan gewestelijke beteekenis. Vroeger werd
zelfs in de broekgronden op groote schaal naar ijzererts gegraven
en een niet onbelangrijke ijzerindustrie is daarvan nog overgebleven. De turfgraverij is in het algemeen van minder beteekenis geworden.
De landbouw is in bedrijfstype in geheel Limburg aangepast
aan landschap en bodemgesteldheid en dus verscheiden.
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Ook in de kunst treft men verscheidenheid. Beeldhouwers
van naam leverde het Zuiden, waar de mergelsteen in den
grond rust, glasbranders het Noorden, waar voor deze kunst
bruikbaar zand gevonden werd; de aardewerkkunst bloeide op
de kleivelden van Midden-Limburg; de baksteenbouwkunst
bereikte in het Noorden, de kunst der steenhouwers in het
Zuiden een hoog peil.
Anders zijn de schilders en bouwmeesters, die hun blik lieten
dwalen over de vlakten der Peel, dan degenen, die in de ZuidLimburgsche dalen en bergen de natuur bewonderden.
Ook bij de dichters is verscheidenheid : van Veldeke, in de
vroege Middeleeuwen, levend in het Zuiden, tot Maas, den
zanger van de Peel, uit het begin dezer eeuw, is het steeds weer
de verscheidenheid der natuur, die ook de verscheidenheid der
cultuur bracht.
De geweldige natuurkrachten, die soms scheppend, soms
vernietigend, soms afbrekend, soms opbouwend, bij de vorming
van het landschap in de Maasgouw, schijnbaar met een zekere
mate van speelschheid, van willekeur of toevalligheid, to werk
zijn gegaan, hebben ook voor de geschiedenis der bevolking,
vooral voor de staatkundige ontwikkeling, verstrekkende gevolgen gehad.
Zoo was er in het Zuiden : het Limburgsche Land, waaraan
de naam van de tegenwoordige provincie is ontleend, in het
Zuidoosten het land van 's Hertogenrade, in het Zuidwesten het
land van Daelhem, en verder naar het Noorden het land van
Sittard en Montferland, Oppergelder van Roer tot Niers en de
Kleefsche graafschappen aan de Maas en Mookerheide, alle
op den rechter Maasoever.
Op den linker Maasoever : de stad Maastricht en het land
van Loon, van Thorn, van Weert, van Kessel en het land van
Cuyck, dat wel geo- en ethnographisch, doch niet staatkundig,
tot Limburg behoort.
Voortdurend en geweldig waren de botsingen van yolksstammen en van legerscharen, van levensbeschouwingen en
belangensferen, die in deze gewesten hebben plaats gehad en
die altijd weer als gevolg hadden een opdringen of uitwijken,
stroom-op of stroom-af, en een doorbreken ten Noorden of
ten Zuiden der Peel.
Vele eeuwen lang is er gestreden om dezen grond, tot in
1815 eindelijk de Maasgouw bij Nederland werd gevoegd.
Welke beteekenis dit woord eenheid heeft, welk titanenwerk
volbracht moest worden eer het zoo ver kon komen, moge
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blijken uit het kit, dat nog in 1790 het gebied der tegenwoordige
provincie Limburg, niet grooter dan 2200 K.M2., bestond uit
36 verschillende staatkundige eenheden, die vaak ieder voor
zich nog niet eens aan elkaar waren gelegen en waarvan de
15 grootste behoorden aan 6 verschillende souvereine heeren:
Oostenrijk, Luik, Gulik, Pruissen, Kleef en vooral aan de StatenGeneraal der Vereenigde Provincien, terwij1 er 21 z.g. vrije
Rijksheerlijkheden waren.
Wat eenigszins opvalt, wanneer men een oude kaart van de
Maasgouw inziet, is, dat de grenzen al dezer kleine gebieden
meestal vrij goed overeenkomen met de grenzen der stroomgebieden van de verschillende rivieren en beken, dus ook met de
begrenzing van het landschap, hetgeen mede een verklaring
moge zijn voor de verdeeldheid van het gewest, die zoo lang
heeft standgehouden, maar die ook zijn noodlot was.
Toch is door de Maas, als een der belangrijkste Nederlandsche
rivieren, ook van nature een band gelegd voor de eenheid met
Nederland, zooals die geleidelijk is tot stand gekomen, eerst
doordat de Prinsen van Oranje voor de Staten-Generaal de
rechten verkregen in uitgestrekte gebieden van den Hertog van.
Brabant en den Hertog van Gelder, van den Graaf van Valkenburg, den Heer van 's Hertogenrade, den Heer van Daelhem
en van den Vroenhof, dan door de inlijving van het gewest in zijn
geheel in de provincie Limburg van het Vereenigde Koninkrijk,
zooals dit in 1815 tot stand kwam, voorts door de aanvaarding
in 1839 van het niet bij Belgie gekomen gebied dezer provincie
door den Koning der Nederlanden als Hertogdom, en de uiteindelijke inlijving, als aide provincie in het Koninkrijk der
Nederlanden, in 1866, als nieuwe parel aan de Koningskroon
van ons vorstenhuis.
Al is dan de geschiedenis van Nederlands j ongste provincie
tengevolge harer ligging en natuurlijke hoedanigheid anders
geweest dan die der overige provincien, al heeft de verscheidenheid van het landschap er toe bijgedragen, dat de verschillende
streken hun eigen cultuur hebben bewaard,
toch zijn nu een en blijven een
de Limburgers
als het gaat om
Limburg en Nederland.
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Contact-Commissie inzake
Natuurbescherming *
door Ir. W. G. van der Kloot, Adj.-Secretaris der Commissie
De Contact-Commissie inzake Natuurbescherming werd ingesteld naar aanleiding van de plannen tot bouw van een stuwbekken voor het opwekken van electrische energie in het
Geuldal in Zuid-Limburg. Het was de Commissie voor de
Bescherming van de Wilde Flora uit de Nederlandsche Botanische Vereeniging, die op 20 Febr. 1932 vertegenwoordigers
van een aantal organisaties, direct of indirect werkzaam op
het gebied der natuurbescherming, bijeenriep om maatregelen
te beramen om de voorgestelde ontluistering van het Geuldal
te voorkomen. Daar het hier een object betrof van meer dan
provinciale beteekenis, leidde deze bijeenkomst tot de instelling
van een nationals commissie. Reeds tijdens de eerste vergadering
werd betoogd deze commissie een permanent karakter te geven,
daar te verwachten was, mede in verband met de uitbreiding
van de werkverschaffing, dat in de toekomst wel meer uit
nationaal oogpunt belangrijke natuurmonumenten in gevaar
zouden kunnen komen. Op deze wijze ontstond, onder den
naam van Contact-Commissie in zake Natuurbescherming,
een, aanvankelijk zeer los, federatief verband tusschen een
twintigtal organisaties.
Naast de kwestie van het Geuldal, die gelukkig van de baan
is geraakt, was een der eerste belangrijke werkzaamheden
van de nieuwe Commissie het verzenden van een motie met
uitvoerige toelichting aan de Ministers van Binnenlandsche
Zaken, Defensie, Economische Zaken en Arbeid, Financien,
Waterstaat en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De
voornaamste inhoud luidde:
„De Contact-Commissie inzake Natuurbescherming spreekt
den wensch uit en dringt er bij de bevoegde autoriteiten op
aan, dat het advies van wetenschappelijke, recreatieve en
cultureele vereenigingen, of daartoe bevoegde personen, wordt
gevraagd in alle gevallen, waarin door of met steun van de
overheid werken worden beraamd of bemoeiingen worden overwogen, welker tenuitvoerlegging het karakter van het Nederlandsche Landschap zou aantasten of wijzigen".
*) Na het schrijven van dit artikel werd de naam van de Commissie veranderd in „Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming".
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De hier uitgesproken wensch werd, voor wat betreft de Departementen van Sociale Zaken, Economische Zaken en Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, eerst vervuld door de Natuurbeschermingsbeschikking van 2 April 1940, waarbij bepaald
werd, dat genoemde Departementen geen cultuurtechnische
werken zullen uitvoeren of hieraan, in welken vorm ook, hulp
verleenen, zonder dat verklaard is, dat hiertegen uit een oogpunt
van natuurbescherming en landschapsschoon geen bezwaar
bestaat. De beoordeeling werd opgedragen aan het personeel
van het Staatsboschbeheer en een Centrale Commissie voor
Natuurbescherming. Het heeft dus acht jaar geduurd, alvorens
deze regeling werd getroffen, waarvan intusschen afgewacht
moet worden, hoe deze in de practijk zal werken.
De taak van de Commissie is in den loop der jaren steeds
in omvang en belangrijkheid toegenomen. Verscheidene adviezen
werden uitgebracht, o.a. over de Wallen van Doesburg en den
Zevenheuvelenweg bij Groesbeek. Het aantal aangesloten
organisaties breidde zich uit van 20 tot ruim 50. Op plenaire
vergaderingen werden geregeld onderwerpen van algemeen
belangrijken aard aan de orde gesteld, o.m. herhaaldelijk de
werkverschaffing in verband met het natuurschoon. Het in
steeds toenemende mate ingrijpen in het landschap door ruilverkavelingen, ontginningen, ontwateringen en normalisaties
heeft ertoe geleid, dat in 1939 een vast bureau van de Commissie werd ingesteld. Tot Wetenschappelijk Assistent, tevens
Adjunct-Secretaris, werd aangesteld Ir. W. G. van der Kloot .
De werkzaamheden der Commissie zijn thans velerlei. Allereerst stelt zij zich ten doel den onderlingen band tusschen de
aangesloten organisaties te versterken. In de tweede plaats
verzorgt de Commissie het contact met de Overheid bij allerlei
kwesties, waarbij de natuurbescherming is betrokken : groote
cultuurtechnische werken, waterstaatswerken, defensie-aangelegenheden, wildbescherming, streekplannen enz. Daarbij wordt
ten nauwste samengewerkt met die aangesloten organisaties,
die bij een bepaald geval in het bijzonder zijn betrokken. Voorts
houdt de Commissie zich bezig met het onderzoeken, inventariseeren en waardeeren van alle terreinen in Nederland, die
belangrijk zijn uit een oogpunt van natuurbescherming of
landschapsschoon en nog niet zijn veilig gesteld. Nog minder
dan voorheen is het thans mogelijk alles te behouden, doch
door dit studiewerk kan worden bereikt, dat, indien noodzakelijk, het minder belangwekkende wordt opgeofferd om de
belangrijkste objecten te behouden. Tenslotte bevordert de
9
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Commissie een juiste voorlichting over natuurbescherming door
contact met de pers, het organiseeren van bijeenkomsten en
het uitgeven van mededeelingen en verslagen.
Het Bestuur van de Contact-Commissie is als volgt samengesteld
Mr. M. van der Goes van Naters, Voorzitter a.i.,
Mr. G. F. W. van Berckel, Secretaris,
Dr. W. C. de Leeuw, Penningmeester,
Ir. W. G. van der Kloot, Wetenschappelijk Assistent, tevens
Adj. Secretaris,
H. P. J. Bloemers,
H. Cleyndert Azn.,
J. Drijver,
Leden
Dr. Jac. P. Thijsse,
Mr. P. G. van Tienhoven,
Prof. Dr. Th. Weevers,
Dr. S. F. A. C. M. Baron van Wijnbergen.
•

Tot nu toe zijn als lid der Contact-Commissie toegetreden:
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond, A.N.W.B.,
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,
Vereeniging „It Fryske Gea",
Stichting „Het Groninger Landschap",
Stichting „Het Drenthsche Landschap",
Stichting „Het Overijsselsch Landschap",
Stichting „Het Geldersch Landschap",
Stichting „Het Utrechtsch Landschap",
Stichting „Het Noordhollandsch Landschap",
Stichting „Het Zuidhollandsch Landschap",
Stichting „Het Zeeuwsche Landschap",
Stichting „Het Noordbrabantsch Landschap",
Stichting „Het Limburgsch Landschap",
Stichting Nationaal Park „De Hooge Veluwe",
Stichting „Gooisch Natuurreservaat",
Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en Omstreken,
Nijmeegsche Vereeniging voor Natuurschoon,
Bond „Heemschut",
Genootschap „Het Oversticht",
Geldersch Genootschap tot Bevordering en Instandhouding
van de Schoonheid van Stad en Land,
Provinciale Utrechtsche Commissie tot Instandhouding en
Bevordering van de Schoonheid van Stad en Lande,
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Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland,
„De Hollandsche Molen", Vereeniging tot Behoud van Molens
in Nederland,
Stichting „Menno van Coehoorn",
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels,
Vereeniging voor Vogelbescherming „'s-Gravenhage en Omstreken",
Nederlandsche Botanische Vereeniging,
Nederlandsche Dierkundige Vereeniging,
Nederlandsche Entomologische Vereeniging,
Nederlandsche Mycologische Vereeniging,
Nederlandsche Ornithologische Vereeniging,
Club van Nederlandsche Vogelkundigen,
Hydrobiologische Club,
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg,
Nederlandsche Oudheidkundige Bond,
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging,
De afdeeling „De Natuurvrienden" van het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling,
Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie,
Koninklijke Nederlandsche Automobielclub,
Nederlandsche Jeugdherberg Centrale,
Algemeene Nederl. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer,
Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportvereenigingen,
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van
Nederlandsche Architecten, B.N.A.,
Nederlandsche Vereeniging voor Tuin- en Landschapskunst,
Bond van Nederlandsche Tuinarchitecten, B.N.T.,
Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw,
Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap,
Maatschappij „Arti et Amicitiae",
Vereeniging „St. Lucas",
Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde,
Commissie voor den Monumentendag,
Commissie voor Heemkunde.
Het bureau van de Contact-Commissie is gevestigd
in het gebouw van den Koninklijken Nederlandschen
Toeristenbond, A.N.W.B., Parkstraat 18-2o, 's-Gravenhage. Tel. 11758o en 114717, interlocaal Letter Z.
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Internationale Natuurbescherming
door W . Eshuis Jr.,
Tweeden Secretaris der Ned. Comm. v. Intern. Natuurbescherming

De laatste jaren voor het uitbreken van den huidigen wereldoorlog hebben een steeds nauwer wordende samenwerking op
het gebied der natuurbescherming te zien gegeven. Waardevolle
resultaten zijn het gevolg geweest van het Britsche initiatief
ter bescherming van de Flora en Fauna in overzeesche gewesten. Zoo werd door de staten, welke belangen hebben in
Afrika, een Verdrag aangenomen op de Internationale Conferentie, welke in 1933 te Londen werd gehouden, waarbij de belangrijke quaesties van verbod van in- en uitvoer — in
moeilijk te controleeren gebieden vrijwel de eenige wijze, waarop
„commercialisation of game" de kop kan worden ingedrukt
— werden geregeld, terwijl voorts maatregelen werden getroffen
om onweidelijke uitoefening van de jacht te voorkomen en
Nationale Parken en Wildreservaten te doen instellen.
In een in 1938 gehouden bijeenkomst van vertegenwoordigers
der desbetreffende landen bleek, dat de Conventie voortreffelijk
werkte; enkele in de practijk gebleken feilen — de vertegenwoordigers beschikten over rapporten en documenten van de
„game-wardens" en andere autoriteiten uit de betrokken
streken — zouden worden weggenomen; eenige noodzakelijke
aanvullingen dienden nog te worden aangebracht. Helaas
zal naar alle waarschijnlijkheid de verdere uitwerking dezer
plannen tot een geschikter oogenblik moeten worden uitgesteld.
Intusschen is het nog meer te betreuren, dat het voornemen
om in het voorjaar van 1939 voor de bescherming van de
natuur in Azle en Australia een Internationale Conferentie
bijeen te roepen, moest worden opgeschort. Tal van diersoorten worden in die werelddeelen, in de eerste plaats
in Azie, steeds zeldzamer. Men denke slechts aan de
felle vervolging, waaraan in Oost-Thibet en West-China de
Reuzenpanda bloot staat ; aan de clandestiene jacht in Nederlandsch-Indie en Malakka op den Eenhoornigen Rhinoceros;
aan de steeds herhaalde vangst van Reuzenwaranen van
Komodo; aan de massa-transporten van Gibbons en Rhesusapen uit Siam en Achter-India, aan de ongebreidelde jacht in
Indo-China enz. enz. Behalve in Nederlandsch-India, dat
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talrijke Natuurmonumenten en Wildreservaten van beteekenis
bezit, en Australia, waar ook enkele Nationale Parken werden
gesticht (o.a. voor den algemeen bekenden Koala-beer, die
dreigde te worden uitgeroeid), is in al deze streken de natuurbescherming nog weinig effectief en zou door de samenwerking
van de betrokken staten zeer veel goeds tot stand kunnen komen.
Een probleem op zich zelf vormt de instandhouding van den
walvisch. Steeds intensiever werd de jacht op dit grootste
der thans nog levende zoogdieren. Wel werd door enkele staten, die bij de vangst het grootste belang hebben, een
Verdrag aangaande eenige beperking en sluiting van de vangst
gesloten, zelfs werd in de Zuidelijke I Jszeeen een „reservaat"
vastgesteld, waar niet gevangen mag worden, doch deze maatregelen zijn in geenendeele voldoende en men zal na dezen
oorlog met alle middelen moeten trachten een resultant te
bereiken, dat het voortbestaan van dit dier waarborgt.
Wellicht dat tenslotte de overwegingen van economischen
aard, de beschouwing van den walvisch als „grondstoffenleverancier", daartoe den doorslag kunnen geven!
Een vraagstuk van ongeveer denzelfden aard vormt de
bescherming der trekvogels. In sommige landen werden ten
behoeve van vele soorten vergaande maatregelen getroffen, die
op zich zelf genomen moeten worden toegejuicht, doch dikwijls
worden teniet gedaan, omdat in andere staten dezelfde soorten
met recht „vogelvrij" zijn verklaard. Ook bier zal slechts van
nauwe internationale samenwerking heil kunnen worden verwacht. Men dient zich bij de regeling van de bescherming op
het standpunt te stellen, dat de rijkdommen der natuur, althans
de geestelijke waarden, welke daaraan ontleend kunnen worden,
internationaal bezit zijn en niet het eigendom van een willekeurige
landstreek, waar zij toevallig voorkomen of tijdelijk verblijven.
De pogingen om tot internationale samenwerking op het
gebied der natuurbescherming te komen, dateeren van het
jaar 1902, toen Prof. Dr. Paul Sarasin op een congres te Bern
pleitte voor de bescherming der steeds zeldzamer wordende
dieren en planten in tropische gebieden. Door velerlei omstandigheden kwam deze suggestie eerst in 1913 een stap verder, toen
de Zwitsersche Regeering tot een aantal staten het verzoek
richtte vertegenwoordigers naar Bern te zenden om dit onderwerp in een internationale conferentie onder oogen te zien.
Het lag in de bedoeling te komen tot een Commission
Mondiale pour la Protection de la Nature, waartoe men in een
tweede vergadering, te houden in 1914, zou besluiten. Het
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intreden van den wereldoorlog maakte dit onmogelijk. In 1919
werd door Prof. Sarasin en Mr. P. G. van Tienhoven getracht
om bij het oprichten van den Volkenbond de Internationale
Natuurbescherming als een der onderwerpen aan te bevelen
voor de taak van dien Bond, welk initiatief helaas ook niet
verwezenlijkt kon worden.
Eerst in 1928 — Prof. Sarasin had zich toen reeds wegens zijn
hoogen leeftijd teruggetrokken — kon, zij het op eenigszins andere
wijze dan eerst de bedoeling was, door Mr. Van Tienhoven met
meer succes resultaat worden bereikt. Hij liet het idee van de
Commission Mondiale, ook in dien tijd nog uiterst moeilijk voor
verwezenlijking vatbaar, los en stelde voor in verschillende landen
nationale organisaties op te richten, die in onderlinge samenwerking een internationalen band zouden vormen. Het is gebleken,
dat op deze wijze voortreffelijk werk kan worden verricht.
Intusschen werd ingezien, dat de verschillende organisaties,
ook ten behoeve van de Regeeringen in de desbetreffende
landen, dienden te kunnen beschikken over de noodzakelijke
gegevens omtrent dier- en plantensoorten, welke met uitroeiing
of ernstige vermindering werden bedreigd. Teneinde tevens
een zeker centrum voor de internationale natuurbescherming
te verkrijgen, werd op voorstel van Mr. Van Tienhoven besloten
tot de oprichting van een bureau voor documentatie en
correlatie, dat in hetzelfde jaar tot stand kwam en in Brussel
gevestigd werd onder den naam „Office International pour la
Protection de la Nature". AN leider van dit bureau trad eerst op
Dr. J. Derscheid, die na eenige jaren zijn functie overdroeg aan
Mad. Dr. Tordis Graim. Het Bureau kon zich op bevredigende
wijze ontwikkelen ; het werd door verschillende landen als
officieel natuurbeschermings-instituut erkend door het benoemen
van vertegenwoordigers, o.a. door Frankrijk, Belgie, Nederland,
Duitschland, Polen, Nederlandsch-Indie enz. Het was gehuisvest in enkele localen van de bureaux van het Instituut der
Nationale Parken van Belgisch Congo, aan de Rue Montoyer 21,
hetgeen het voordeel bood van een geregelde medewerking
van den Voorzitter van dit Instituut, Prof. Dr. V. van Straelen,
tevens Onder-Voorzitter van het Office. Prof. Van Straelen,
kenner bij uitstek van de problemen der tropische natuurbescherming en rechterhand op dit gebied van Koning Leopold III
— den „ Koninklij ken Drager der Natuurbeschermingsgedachte" —
heeft dan ook op velerlei wijzen voor het Office zijn grooten
invloed kunnen aanwenden en aan zijn ontwikkeling bijgedragen.
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In Januari 194o zag Mad. Graim zich genoodzaakt haar
functie neer te leggen. Het bleek, dat in Brussel geen geschikte
opvolger was te vinden en in overleg met den Conseil General
werd door het Uitvoerend Comite van het Bureau besloten
den zetel naar Amsterdam te verplaatsen, waar het door het
Koloniaal Instituut gastvrijheid werd aangeboden. Tot Directeur
werd benoemd Mr. Dr. W. A. J. M. van Waterschoot van der
Gracht, die sinds jaren groote belangstelling voor de Internationale natuurbescherming koestert en reeds geruimen tijd
lid van het Algemeen Bestuur van het Bureau is. Als Secretaresse treedt op Mej. L. Johanknegt.
Het Bureau beschikt thans over een schat van gegevens,
systematisch gerangschikt volgens het Roneo-principe, verdeeld
over meer dan 12.000 portefeuilles, bevattende documentatie
over wettelijke natuurbeschermingsregelingen, ordonnanties enz.,
over den stand en de verspreiding van tallooze diersoorten,
kortom over alles, wat voor een doeltreffende natuurbescherming
van belang kan zijn.
Vertrouwd mag worden, dat het Internationaal Bureau in
Nederland, waar op het gebied der natuurbescherming een
bijzondere -spheer heerscht, zich verder zal kunnen ontwikkelen en dat het eens het centrum zal vormen van de Internationale samenwerking, zooals de stichter zich deze steeds
voor oogen heeft gesteld.
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De Strenge Winter 19q.0 en de Vogels
door J. Drijver,
Secretaris der Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming
van Vogels

In een land als het onze, met zijn typisch zeeklimaat, komt
strenge en langdurige koude slechts sporadisch voor; voor
vroegere eeuwen gold dat evengoed als voor dezen tijd. Dat de
veel geroemde „ouderwetsche winters" nog niet tot het verleden
behooren, blijkt wel uit het feit, dat wij in een periode van een
kwarteeuw vier malen behoorlijk winterweer gehad hebben,
n.1. van 1916 op 1917, van 1928 op 1929, van 1938 op 1939
en van 1939 op 194o.
Het ligt voor de hand, dat felle koude van grooten invloed
is op in het wild levende dieren, temeer, omdat in de meeste
jaren onze omgeving voor vele soorten als overwinteringsgebied
geschikt is. Des te grooter zijn daarom de moeilijkheden van een
vorstperiode, waaraan die dieren het hoofd te bieden krijgen.
Het is bekend, dat de in het wild levende dieren op verschillende wijzen aan den greep van den winter trachten te ontkomen. Sommige zoogdieren hebben hun winterslaap, vogels
geven gevolg aan het onbegrepen trekinstinct, maar ondanks
dat alles is het aantal schepselen, dat ook onder de moeilijkste
omstandigheden in het dagelijksch onderhoud heeft te voorzien,
nog groot genoeg. Bij de gevolgen van honger en koude komt
dan nog het gevaar, dat er van de natuurlijke vijanden, maar
veel meer nog van den mensch, dreigt.
Uit onderzoekingen van den heer G. A. Brouwer over het
voorkomen van den Vischotter in Nederland blijkt wel duidelijk,
dat de beteekenis van het optreden van den mensch niet onderschat mag worden. Hij komt tot de conclusie, dat in de beide
vorstweken van December 1938 de toch al zoo geslonken stand
van deze dieren met niet minder dan ongeveer 6o % afnam.
Het samengaan van felle vorst met zwaren sneeuwval, zooals
toen, en ook weer in den jongsten winter, is vooral moordend
voor de dieren, die een zekere handelswaarde vertegenwoordigen.
Nog steeds wachten wij op wettelijke voorschriften ter bescherming van een bijna uitgeroeide en hoogst belangrijke
diersoort als de Vischotter. Het moge ons tot troost zijn,
dat in het Naardermeer ook nu nog Vischotters voorkomen en
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dat die dieren ook op andere bezittingen der Vereeniging nog
meermalen gespeurd worden.
Van de vogels verdwijnen tal van soorten uit onze streken,
lang voordat de noodzaak daartoe zich doet gelden. Juli reeds
kan als de drukste trekmaand beschouwd worden voor onze
waadvogels en voor die uit noordelijker streken; van lien
tijd of tot ver in November toe duurt de vogeltrek voort, voor
iedere soort op vrijwel den vasten tijd.
Geheel anders zijn de trekverschijnselen bij het invallen van
winterweer. Dan krijgen wij de z.g. „rushes" te zien, waarbij
alles, wat zich uit den weg kan maken, met grooten spoed
de reis naar het zuiden tracht te volbrengen. Het zijn vooral
de vogelsoorten, die op den grond azen en wier voedsel derhalve onbereikbaar wordt, die hun heil in de vlucht zoeken. Nu
ligt de vorstgrens soms niet zoo ver van ons verwijderd en dan
slagen de vluchtelingen er wel in tijdig een beter klimaat te
vinden. Toch kan het gebeuren, dat vogels als Veldleeuwerik,
Groenling enz. den goeden tijd laten voorbijgaan en tijdens hun
uittocht van uitputting neerstorten. In de eerste maanden van
194o drong de vorst evenwel ver naar het zuiden door, tot in
het gebied van de Middellandsche Zee.
Welke vogels zijn het nu, die in ons gebied den strijd tegen
de elementen hebben te voeren? In de eerste plaats natuurlijk
de standvogels en daarnaast de soorten, die, van elders afkomstig, in ons land plegen te overwinteren. Ook moeten wij
rekening houden met het feit, dat er vele soorten zijn, waarvan
de groote massa uitwijkt, doch waarvan steeds een zeker aantal
individuen ons land tracht trouw te blijven. Tenslotte moeten
nog genoemd worden vogels, die onder normale omstandigheden
niet tot in ons land komen afzakken, die alleen onder invloed
van het winterweer verschijnen en dan veelal niet verder
trekken, hoe het ook moge gaan nijpen.
Al met al hebben wij ook bij vorst gewoonlijk een rijke vogelbevolking, zoowel wat soorten als wat individuen betreft. Duurt
het strenge winterweer lang, dan treedt er een aanzienlijke
sterfte in, die voor sommige soorten een haast catastrophalen
omvang kan aannemen. Wij ervaren evenwel tevens, dat er
zelfs vrij teere vogels zijn, die zich behoorlijk door de moeilijkheden weten heen te slaan. Duizenden landgenooten beijveren zich gelukkig de gevederde schepselen van huis en
hof van voer en van water te voorzien, doch slechts weinigen
zullen er in slagen Winterkoninkjes, Boomkruipertjes en Staartmeesjes op hun voertafel te zien verschijnen. Geen winter
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is evenwel zoo streng, of deze soorten blijven behouden, zij
het dan ook in verminderd aantal. Onze goede vogelvrienden
kunnen zich er intusschen van overtuigd houden, dat hun zorgen belangrijke resultaten afwerpen en dat zonder hun hulp de
sterfte onder meezen, Roodborstjes, Heggemuschjes, Vinken,
Boomklevers en nog verschillende andere soorten veel grooter
zou zijn. Ook voor de vogels is het daarom te wenschen, dat
de komende winter zacht zal worden; tal van veel gebruikte
voedersoorten immers zullen niet, of in slechts kleine hoeveelheden, te krijgen zijn. Velen zullen zich voorzien hebben van een
flinke hoeveelheid beukenootjes, die hennepzaad, zonnepitten
en zelfs vet kunnen vervangen.
Het slechtst zijn de vogels er aan toe van onze open velden
en heiden, van onze plassen en moerassen en van de afgelegen
en weinig bewoonde streken in het algemeen; daar zijn het
immers slechts enkelen, die, gewoonlijk in samenwerking met
vereenigingen voor vogelbescherming, den nood trachten te
lenigen. Op zulke plaatsen stelt de wintervoedering ons bovendien voor problemen, die nog lang niet alle zijn opgelost.
Een van de vogels, die sterk van het winterweer te lijden
hadden, is de Baardmees, de sierlijke en slanke bewoner van
sommige onzer rietmoerassen, voornamelijk van het Naardermeer en van het Kampereiland. Met den I jsvogel is het niet
anders gesteld; in de tweede helft van December 1938 is hun
aantal onrustbarend afgenomen en de enkele overgebleven
exemplaren hadden een jaar later, toen zij zich uiteraard nog
slechts weinig hadden kunnen vermeerderen, weer met hoogst
ongunstige omstandigheden te kampen. Weinigen van ons
zullen dan ook in de laatste maanden zoo gelukkig zijn geweest het „vliegend juweeltje" op hun tochten te ontmoeten.
Waterhoentjes zijn in het algemeen gehard en zij verstaan
bovendien de kunst zich goed aan de omstandigheden aan te
passen. Een winter als de laatste was hun evenwel te machtig
en overal, waar gewoonlijk deze soort overvloedig voorkomt,
was zij in het afgeloopen broedseizoen sterk verminderd, tot
zelfs in de omgeving van menschelijke woningen toe, waar
zij veel gemakkelijker aan den kost komt dan in het vrije veld.
Hier hebben wij te maken met een soort, welke zich snel vermeerdert — groote legsels en veelal twee broedsels per seizoen —;
de stand der Waterhoentjes zal dan ook ongetwijfeld veel
eerder op peil zijn dan die van Baardmees en I Jsvogel.
Ook de Meerkoeten kregen het kwaad te verantwoorden. Zoo
goed als nergens was er voor deze vogels plaats op de binnen138

wateren overgebleven en in dichte drommen dreven zij in de
kustwateren en in de kanalen, die voor de scheepvaart opengehouden werden. Ondanks de goede zorgen, welke hun van
vele zijden gewerden, was de sterfte onder deze vogels hoog,
maar desondanks zullen de Meerkoeten binnenkort weer onze
plassen in dichte scharen bevolken; de groote vruchtbaarheid
spreekt ook hier een woordje mee.
De Dodaarsjes en de Roerdompen hebben sterk te lijden gehad ; de eerste soort ontbrak in het afgeloopen seizoen op vele
plaatsen, waar zij regelmatig nestelde. Erger nog was de Roerdomp er aan toe; het duurde bijna overal tot ver in de lente,
eer hij zijn bassend geluid liet hooren. Waren er geen lieden
geweest, die zich weken aaneen de grootst mogelijke moeite
getroost hadden om de uitgeputte dieren weer op hun verhaal
te brengen — in dat opzicht hebben zich ook tal van gemobiliseerde militairen hoogst verdienstelijk gemaakt —, de verliezen
zouden nog grooter zijn geweest. Op het Naardermeer werden,
na het wijken van het winterweer, verschillende van die verpleegde
vogels losgelaten, waaronder er zelfs een was, die op de Veluwe
verzorgd werd. Intusschen, alleen al in dit natuurmonument
werd een dozijn doode Roerdompen gevonden. Het aantal
omgekomen exemplaren is natuurlijk veel grooter, zooals een
ieder, die de onafzienbare rietvelden en de schier ondoordringbare kreupelbosschen kent, duidelijk zal zijn.
Er mogen in den barren tijd nog menschen zijn geweest, die
zich niet ontzagen om, misbruik makende van de omstandigheden, vogels te vangen ter wille van eenig winstbejag,
in het algemeen mag toch gelukkig geconstateerd worden,
dat de bemoeiingen van den mensch veel meer den kant• van
vogelbescherming dan die van vogelverdelging uitgingen. Juist
daarom moet het des te meer bevreemding wekken, dat er
op zoo vele plaatsen ijverig jacht gemaakt werd op waterwild.
In hoofdzaak goldt dat voor eenden en ganzen, doch ook de
zwanen, die reeds zoo lange jaren algeheele bescherming genieten in ons land, moesten het meermalen ontgelden.
Van sommige zijden wordt de meening verkondigd, dat onze
gewone Wilde Eend naar zoelere streken verhuist, zoodra het
invallen van de vorst dat noodig maakt ; de ringproeven hebben
evenwel onomstootelijk aangetoond, dat slechts bij een zeer
gering percentage van onze broedvogels het trekinstinct aanwezig is.
Onder die eenden werd in den jongsten winter danig huisgehouden, zelfs nog, toen zij door het nijpend gebrek sterk
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vermagerd waren en hun gewone waakzaamheid en schuwheid
hadden afgelegd. Van een economisch standpunt bekeken kan
zulk een afschot niet door den beugel en velen achten het
bovendien in strijd met de begrippen omtrent weidelijkheid en
hebben het geweer daarom met rust gelaten.
Verschillende vereenigingen hebben zich in het begin van
Januari tot de Regeering gewend met het verzoek de jacht op
waterwild zoo spoedig mogelijk te sluiten. In den zomer van
1939 was de regeling voor het geheele jachtseizoen reeds vastgesteld en zij hield in, dat op eenden gejaagd mocht worden
tot II Februari en dat de vangst in kooien tot 25 Februari open
bleef. De Jachtwet 1923 bepaalt, dat de Beschikkingen omtrent
opening en sluiting der jacht tenminste 14 dagen tevoren ter
openbare kennis moeten worden gebracht en zulk een regeling
heeft natuurlijk onder omstandigheden als de onderhavige
groote bezwaren.
Ten aanzien van de eenden van verschillende soort kwam het
Departement aan het verzoek tegemoet en met ingang van
I Februari 194o eindigde overal in Nederland de jacht op en
de vangst van eenden. Maar de ganzen en watersnippen konden
geen genade vinden in de oogen van hen, die toch ook de belangen dezer dieren hebben te verzorgen en de jacht zou open
blijven tot 7 April, zooals reeds maanden tevoren was vastgelegd. Voor het openhouden van de jacht op ganzen werd als
argument aangevoerd, dat de belangen van den landbouw zich
tegen een vervroegde sluiting zouden verzetten.
De ganzen waren er al spoedig meer dan ellendig aan toe.
In het laatst van December en in het begin van Januari kwamen
vele troepen naar ons land afzakken; deze vogels waren blijkbaar voornemens geweest den winter verder in het noorden door
te brengen, doch door koude en gebrek gedwongen, trokken zij
nog het zuiden in. Het overgroote deel van deze late trekkers
bestond uit Rietganzen; enkele Grauwe Ganzen en Kolganzen
hadden zich erbij aangesloten. I Js en sneeuw maakten het hun
onmogelijk voldoende voedsel te bemachtigen en de anders zoo
schuwe vogels waagden zich tot in de onmiddellijke nabijheid
van menschelijke woningen, van dorpen en steden, waar zij
zich te goed trachtten te doen aan de bevroren toppen van
boerenkool en spruitkool. En overal knalden de geweren, zelfs
nog toen de broodjagers hun bedrijf al lang stopgezet hadden,
omdat het bemachtigde wild, uitgeteerd als het was, geen
waarde meer bezat. De kans om een zoo begeerden jachtbuit
als ganzen eindelijk eens te kunnen bemachtigen, wilden vele
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schutters zich blijkbaar niet laten ontgaan en zij hebben hun
geweten wellicht in slaap gesust met de overweging, dat zij de
wet aan hun zij de hadden.
Maar hadden zij de wet wel aan hun zij de ? Art. 19 van de
Jachtwet luidt :
„Voor iedere Provincie wordt door de Provinciale Staten,
„onder Onze goedkeuring, eene verordening vastgesteld tot
„aanwijzing van de plaatsen voor de uitoefening der jacht
„op waterwild in den tijd, dat de andere jachten niet
open zijn".
Die andere jachten waren reeds gesloten en de bedoelde beperking voor het j agen op waterwild was derhalve volledig van
toepassing. Tusschen de Provinciale Verordeningen bestaat een
groote mate van uniformiteit ; zij bepalen alle, dat de jacht
dan slechts mag worden uitgeoefend op rivieren, plassen en
oevers, op lage en drassige plaatsen en langs de zeekusten.
Sommige verordeningen sluiten zelfs het bouwland nadrukkelijk
uit, tenzij dat van de vruchten ontbloot is, maar op zulke terreinen behoeft toch geen schade geducht te worden; in het algemeen ligt ons bouwland ook niet langs de oevers van rivieren en
plassen, noch op lage en drassige plaatsen. Er klopte derhalve
iets niet tusschen de beslissing van het Departement en de
Provinciale Verordeningen; het ligt voor de hand, dat de vereenigingen, welke zich het lot van de in het wild levende dieren
aantrekken, zich die tegenstrijdigheid ten nutte maakten.
Theoretisch hadden zij toen succes, want de ganzenjacht werd
tenslotte toch vervroegd gesloten en wel met ingang van
20 Maart, toen de niets ontziende verdelging der vogels reeds
tot het verleden behoorde. Voor de toekomst kunnen er evenwel
uit den strijd gunstige resultaten voortvloeien.
Na de ganzen kwamen de zwanen naar ons land afzakken;
de Kleine Zwaan, die gewoonlijk in vrij groot aantal in het
I Jsselmeer overwintert, was reeds verder getrokken en het overgroote deel van de wintergasten bestond ditmaal uit Knobbelzwanen, dezelfde soort, die wij in tammen staat kennen. Enkele
Wilde Zwanen hadden zich bij deze troep en aangesloten. Ondanks
het feit, dat de zwanen reeds zoo lang beschermd zijn, konden
velen de verleiding niet weerstaan een aantal van deze majestueuze vogels te schieten. In het algemeen beleefden zij evenwel
weinig genoegen van hun daad; daar zorgden de Politie en de
Marechaussee wel voor, die de onwettig gedoode dieren in beslag
namen en tegen de daders proces-verbaal opmaakten. De
rechterlijke macht liet zich evenmin onbetuigd en legde vaak
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straffen op, die wel in staat waren de lust te bekoelen andermaal op zwanen jacht te maken.
In den regel worden alle soorten zwanen als sterke en winterharde dieren beschouwd, doch het is nu wel gebleken, dat ook
zij niet tegen langdurig en streng winterweer zijn opgewassen.
Ala eenigen tijd waren de zwanen weinig anders dan vel over
been en het normale gewicht was tot op de helft teruggeloopen.
Velen hebben naar middelen gezocht om de groote blanke vogels
te redden; soms bleef alle moeite tevergeefsch, doch er waren
ook zwanen, die zooveel vertrouwen in den mensch durfden
stellen, dat zij brood en ander voedsel uit de hand wegnamen.
Ook in dat opzicht kan de winter 1939/194o stellig als een
unicum beschouwd worden. De Wilde zwanen lieten brood en
graan gewoonlijk ongemoeid ; zij waren beter gediend met
groente-afval, dat in wakken geworpen werd.
Bij het vonnissen van de zwanenschieters en -handelaars
werd soms eenige moeilijkheid ondervonden, wat de Knobbelzwanen betreft. Practisch bestaan er immers geen vaste verschillen tusschen de exemplaren, die in tammen en die, welke
in wilden staat leven en dat geeft een beklaagde zoo geMakkelijk
in den mond, dat hij in geen geval een in het wild levenden zwaan
heeft gedood, vervoerd of verkocht. Maar iedere Knobbelzwaan,
die vliegt of vliegen kan, ook al is hij op een boerenerf ergens
in Nederland uitgebroed, kan als „wild" in de beteekenis van
de Jachtwet worden beschouwd; met „pluimvee" wordt in den
regel ook wel voorzichtiger omgesprongen. Deze opvatting
maakte veroordeeling van de daders veel gemakkelijker. Ook
deze ervaring kunnen wij ons bij een volgenden strengen winter
ten nutte maken.
Al met al heeft de vogelstand in den afgeloopen winter groote
verliezen geleden ; wij kunnen ons evenwel troosten met de
gedachte, dat er ook voorheen strenge winters voorkwamen en
dat toch geen enkele inheemsche vogelsoort als gevolg daarvan
uitgeroeid werd. De stand zal zich zeer waarschijnlijk in den
loop der jaren kunnen herstellen, voor de eene soort sneller
dan voor de andere ; het komt voornamelijk aan op eenige zachte
winters en op een gunstig verloop van het broedseizoen. Over
dat laatste hebben wij in 194o niet te klagen gehad. De Wilde
Eend, een vogel met een groot legsel, is de geleden verliezen reeds
nu vrijwel te boven gekomen. Moge dat binnenkort ook van
de andere soorten gezegd kunnen worden!
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Het Natuurmonument Wolf heze
Het onderstaande vormt een uittreksel
uit het belangrijke rapport, dat onze Vereeniging bij den aankoop van de Wolfhezer
Bosschen mocht ontvangen van Dr. W. A. J.
Oosting te Wageningen. Het volledige
rapport is voor belangstellenden te onzen
kantore ter inzage.
Uit oudheidkundige vondsten is gebleken, dat Wolfheze
— deze naam beteekent waarschijnlijk „'t Wolfbosch" — een
zeer oude nederzetting is. In Laag Wolfheze moet Bens de kern
hiervan zijn geweest, bestaande uit een kerk en een groot huis,
omgeven door een gracht. Daaromheen waren de woningen van
landlieden gebouwd. Deze landlieden hebben vrij uitgestrekte
gronden ontgonnen en herontgonnen, want reeds in 1333 worden
tienden van nieuw aangemaakte landen gemeld.
Wolfhees was eigendom van de Balie der Duitsche Orde te
Utrecht, ter leen van den huize Montfoort. In 1501 droeg Berlige
van Wilp, weduwe van Arnt van Middachten, het goed Wolfhees
op aan den Landcommandeur van de Balie te Utrecht. In
1515 hebben Spaansche soldaten Wolfheze platgebrand, terwij1
het tijdens den tachtigjarigen oorlog feitelijk vernietigd werd,
aangezien door het vermoorden van Willem van Oranje de
toegezegde hulp tegen de Spaansche benden, die Arnhem bedreigden, uitbleef. De landlieden trokken naar de steden en
de soldatenbenden hadden vrij spel op de Veluwe. Zoo werd
de nederzetting omstreeks 1585 een „woeste hoeve" met een
gesloopten burcht en een vernielde kerk, die geheel werd
afgebroken in 1627, na 5 eeuwen te hebben bestaan. Oltmans
heeft hierover een interessant werkje 1) geschreven, waarin hij
ook bericht over de ontgraving der fundamenten van het
kerkje door H. J. K. Gronemann in 1893.
In 1726 is het goed Wolfhees overgegaan aan den Graaf van
Aldenburg, tevens eigenaar der heerlijkheid Doorwerth. In 1857
ging een en ander over aan Baron van Brakell. In dien tijd
besloeg het landgoed ± 40o H.A., waarbij 324 H.A. heide en
6o H.A. bosch.
Tot ver in de 19e eeuw rustten op het landgoed lasten,
1)

Alb. Oltmans. Het landgoed Wolfheze. Uitg. Romijn, Oosterbeek (uitv.)
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afkomstig van het leenstelsel. Uitgezonderd steden en edelen,
waren grondbezitters der Veluwe verplicht tot bepaalde diensten,
de z.g.n. servitia ordinaria. Aangezien Wolfhees een wildforstergoed was, was het alleen gehouden tot het verrichten van die
lasten, die ook door steden en edelen betaald werden en tot
de z.g.n. hand- en spandiensten. Zelfs met verlating van eigen
boerenwerk moest men kar en paard en werkkrachten op bevel
van den jagermeester of landheer ter beschikking stellen. Ook
moest men ruimgeld betalen.
Het is dus wel merkwaardig, dat dit landschap, dat algemeen
door de bezoekers als een „natuur"-gebied bij uitstek beschouwd
wordt, eigenlijk een vervallen nederzetting vertegenwoordigt.
De geologische bouw.

Op de Geologische kaart van de Veluwe komt een zeer merkwaardig gebied voor, n.l. het ongestuwde praeglaciaal (d.w.z.
gronden, voor de ijsbedekking ontstaan en niet door het later
daaroverheen uitgespreide voortglijdende landijs opgestuwd),
behoorende tot het hoogterras van Rijn en Maas. Volgens de
legenda van de Geologische kaart bestaat het uit middelkorrelige tot grove zanden, meer of minder rijk aan van uit het
zuiden door rivieren in het stroomgebied van de huidige Maas,
voornamelijk uit de Ardennen, aangebrachte grint en keien,
afgewisseld met fijnere zanden.
Men vindt er ook vele Scandinavische granieten, hetgeen
eenvoudig te verklaren is door aan te nemen, dat ook de smeltwaterafzettingen van het, uit het noorden naderende, landijs
aan den opbouw medewerkten. Deze voerden het Noorsche
materiaal aan uit de morainen van het landijs.
Dit ongestuwd praeglaciaal komt slechts zeldzaam op de
Veluwe voor; in Brabant treft men op verscheidene plaatsen
dergelijke gebieden aan, die niet door het landijs bedekt of
gestuwd werden. Daar liggen zij echter niet temidden van het
gestuwde landschap. Het reserveeren van belangrijke deelen
van het ongestuwde praeglaciale gebied is dan ook zeer gewenscht.
De dalen, waarin de beken worden aangetroffen, zijn niet
door deze beken gevormd. Zij zijn z(56 groot, dat zij, als erosieverschijnselen opgevat, alleen verklaard kunnen worden door
hun vorming in het plistocene (diluviale) tijdperk te denken.
Naast dergelijke groote dalen vindt men in dit glaciale gebied
ook kleinere dalen. Om het ontstaan hiervan te verklaren,
moet worden gewezen op de groote beteekenis van de laatste
fase van het Plistoceen, n.l. den Wiirm-ijstijd.
Zooals bekend verondersteld mag worden, had de ijsbedekking
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van noordelijk en oostelijk Nederland plaats in het aan den
Wiirm-ijstijd voorafgaande Riss-glaciaal. Zuidwestelijk en deelen
van Midden-Nederland bleven ijsvrij. De Wiirm-ijstijd bracht
geen landijs binnen onze landsgrenzen. Wel heerschte toen een
koud klimaat en liet het nabije ijsdek in Noord-Duitschland
niet na invloed te doen gelden in den vorm van periglaciale
verschijnselen van vorst, guur winderig droog klimaat, afwisselend met dooi en neerslag.
Tot deze periglaciale dalen moeten nu de vele dalen van
kleiner formaat gerekend worden, maar ook die dalen van
grooter formaat, die nog scherpe erosievormen vertoonen.
Immers, indien deze dalen van Riss-glacialen ouderdom zouden
zijn, moesten zij tijdens het Wiirm-glaciaal hun scherpen vorm
verloren hebben.
Juist aan deze verschijnselen, welker bestudeering thans
sterk de , aandacht trekt, is Wolfheze rijk, zoodat het, naast
een monument van heerlijk natuurschoon, ongetwijfeld als een
wetenschappelijk-geologisch natuurmonument kan worden beschouwd. In zoovele andere gebieden zijn deze verschijnselen
alle door recente ontginning en bebouwing, groote- wegenaanleg enz. enz. grootendeels of zelfs spoorloos verdwenen.
De beken en sprengen.

De op het terrein van Wolfheze aanwezige beken zijn alle
sprengenbeken, die veel in de 17de eeuw werden gegraven.
De Wolfhezer Beek was echter al in de i6de eeuw aanwezig.
Bij het graven kunnen Brie gevallen onderscheiden worden :
ie. er is grondwater, dat met kracht opwelt ;
2e. er is grondwater, dat niet wegzakt, maar ook niet met
kracht opwelt ;
3e. ter plaatse is de bodem zoo doorlatend, dat het aangevoerde
water in den bodem wegzakt.
In het laatste geval moet men dan de beek omleiden naar
een plaats, waar de bodem of minder doorlatend is, of grondwater bevat op gelijke hoogte. Bij het graven werden zooveel
mogelijk welplekken met elkaar verbonden.
Ter voeding der beken werden op daartoe geschikte plaatsen
sprengen aangelegd, welker water zijdelings in de beek gebracht
werd. Het is derhalve niet geheel juist om te zeggen, dat een
beek bij een bepaalde spreng ontspringt. De oorsprong van een
dergelijke beek is dus ook geen „natuurlijke bron".
Zooveel te meer sprengen men graaft, zooveel te meer tapt
men het water uit de watervoerende laag af. Vandaar, dat verschillende eigenaren den aangrenzenden eigenaren verboden op
TO
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hun terrein sprengen te graven ter voeding van beken op
andermans terrein. Zoo is het te verklaren, dat beken ingekort
werden, doordat de bovenloop een anderen eigenaar kreeg,
en zoo is het ook te verklaren, dat een sprengenstelsel samengedrongen is in een hoek van een voormalige markegrens. Het
sprengenstelsel, dat thans het beginpunt is der Wolfhezer Beek
(de nieuwe koppen van de Heelsumsche Beek), is daarvan een
merkwaardig voorbeeld. Het ligt juist tegen de grens van de
gemeente Arnhem (voormalig schependom).
Men vindt hier nog een grenspaal, die naar ouden trant
opgericht is op een heuveltje (scheipol of doelen). Het bewaren
van dergelijke monumentale oude landmerken in het landschap
wordt urgent. Terwiji men kleine eigenaars lastig valt over het
opruimen van wallen, geven het grootgrondbezit en de officieele
instanties bij herhaling het slechte voorbeeld door het vernielen van de oude wildwallen en andere landmerken.
Beken werden aangelegd en onderhouden :
Ie. voor het drenken en wasschen van schapen en ander vee,
waarbij dan kolken in de beck gemaakt werden (wel te
onderscheiden van flessch en e.d.) ;
2e. voor verfraaiing van het landschap, vooral in de I7de eeuw ;
3e. voor voeding van slotgrachten ;
4e. voor drijfkracht van papier-, metaal-, olie- en korenrnolens.
Voor de laatste doeleinden en vooral voor het allerlaatste
was een aanmerkelijk verval noodig.
Oorspronkelijk heeft de Wolfhezer waterloop gediend voor de
burchtgracht, terwijl er beneden ook nog een molen op liep.
Na het verval der nederzetting zijn weer verschillende beekloopen gemaakt voor het drijven van molens. Moerman 1)
vermeldt een molen bij den „Kabeljauw", een papiermolen bij
de Kamp en een korenmolen onder Heelsum.
Hoe oud die spreng-beken wel zijn, is niet precies te zeggen.
Dat hier lang voor dien tijd overvloedige bewoning bestond in
den z.g.n. ijzertijd is bewezen door talrijke resten; bewoning in
den bronstijd is waarschijnlijk. Het is zeer wel mogelijk, dat
verdere archaeologische vondsten het bewijs zullen leveren van
nederzettingen in den steentijd. In ieder geval is het een
eerbiedwaardig oud-bevolkings-centrum. Welke bewoners het
eerst begonnen de sprengen te graven is niet zonder meer uit
1 ) J. D. Moerman. Beken, sprengen en watermolens op de Veluwe. Tijdschr.
Kon. Ned. Aardr. Gen. LI, 1 934, P . 167-206.
J. D. Moerman. Veluwsche beken en daling van de grondwaterspiegel.
Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. LI, 1 934, P . 495-52 0 en p. 670-697.
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te maken. Uiteraard waren het aanvankelijk waterputjes, later
zijn zij uitgebreid, verdiept en ook wel verlegd. De Wolfhezer
Beek was al in de i6de eeuw aanwezig. In de 17de eeuw is veel
gegraven en ook wel vergraven.
De beken en sprengen zijn nadien in verval geraakt. Zij
leveren thans veel minder water dan vroeger. De meening, dat
dit zijn oorzaak vindt in daling van den grondwaterstand of
in de sterke aantapping ten gevolge van de wateronttrekking
dcor de fabrieken en de gemeente Arnhem, is voorbarig en
geenszins bewezen, zoolang de beken en sprengen niet op
deskundige wijze zijn schoongemaakt en uitgediept.
Wat nog over is, is in ieder geval hoogst interessant en
eerbiedwaardig. Het geheele gebied is een historisch monument.
Uit een oogpunt van de geschiedenis der beken op de Veluwe
is het een bij uitstek belangwekkend cultuurmonument en
studieterrein. Modern archaeologisch-agronomisch bodemonderzoek vindt hier een in Nederland bijna uniek studieobject
voor den invloed van den mensch op de vorming van den
bodem, van de oudste praehistorische nederzettingen tot op
heden. Ook daarom is het zoo toe te juichen, dat deze terreinen
verder ongerept bewaard zullen blijven. Zij zijn zeldzaam
geworden!
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Het Botanisch Onderzoek van het
Naardermeer
door Ir. I. Vlieger en Dr. E. M. van Zinderen Bakker

Het botanisch onderzoek van het Naardermeer werd van
of 1923 tot 1929 verricht door een commissie, die onder leiding
stond van Prof. Dr. Th. J. Stomps. In het vorig jaarboek van
de Vereniging wijdt van Zinderen Bakker een beschouwing aan
zijn plannen en aan de voorlopige resultaten, die hij verkreeg,
nadat hij in 1929 het werk van de commissie had overgenomen.
Sinds 1936 heeft Vlieger voor het sociologische gedeelte zijn medewerking verleend. Na tien jaren is het onderzoek zo ver gevorderd,
dat de verzamelde gegevens een min of meer sluitend geheel
vormen en wij achten het zeer gelukkig, dat wij op dit ogenblik
de gelegenheid hebben om over deze arbeid te schrijven. Want
juist in deze tijd is het van belang, dat er duidelijk blijkt, welke
wetenschappelijke betekenis een natuurmonument kan hebben,
naast de waarde, die het kan bezitten in zoveel andere opzichten. Waar zouden wij in ons water- en veenland ongestoord
de veenvorming en de verlanding kunnen bestuderen, processen,
die bij het ontstaan van onze bodem een zo belangrijke rol
speelden, indien niet tijdig enige, helaas weinige, mooie veenplassen waren onttrokken aan overheersende cultuurinvloeden ?
Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat onder onze kostbare, blijvende, bezittingen het Naardermeer met zijn grote rijkdom behoort.
De meeste onzer plassen, waarvan het behoud voor recreatieve
en toeristische doeleinden van groot belang is, hebben voor het
biologisch onderzoek minder waarde, omdat door het in cultuur
brengen der randgebieden, te smalle oeverstroken zijn overgebleven.
Dat wij op dit ogenblik het onderzoek van het Naardermeer,
zij het voorlopig, kunnen afsluiten, is mede te danken aan de
steun, die wij van het Bestuur der Vereniging mochten ondervinden en aan de medewerking, die ons werd verleend door
tal van personen en instanties. Op deze plaats brengen wij
daarvoor onze hartelijke dank. Voor de steun, die wij bij
ons onderzoek van het „Van Tienhoven-Studiefonds voor
wetenschappelijk werk in en voor Natuurmonumenten" mochten
ondervinden, zijn wij zeer erkentelijk. Van de resultaten willen
wij hier mededeling doen en daarbij, zoveel als mogelijk is, yak148

termen vermijden. Elders zal e.e.a. uitvoeriger behandeld worden.
Wij willen dan beginnen met in het kort even te herinneren
aan de bewogen geschiedenis van het gebied. Over het ontstaan
van het Naardermeer weten wij niets met zekerheid. Op de
oudste ons bekende kaarten komt het Naardermeer voor in
open verbinding met de Vecht. Waarschijnlijk is deze verbinding
met de Vecht een der oorzaken geweest, waardoor het Naardermeer zijn huidige omvang heeft bereikt. Wanneer bij hoge waterstanden door toevloed van Vechtwater het water van het meer
hoog opliep, zal er zeker sterke afslag van de venige oever
hebben plaats gehad. Door de overheersende westenwinden is
deze afslag het grootst geweest aan de oostelijke oever en deze
ging zover, tot de zandgronden van het Gooi bereikt waren.
Op sommige plaatsen aan de oostoever bezit het meer dan ook
een zandbodem.
Het Naardermeer ligt juist daar, waar het Hollandse veen
uitwigt tegen de praeglaciale kern van zandgrond van het Gooi.
Bij overstromingen in tijden, toen de Vechtdijken nog niet waxen
gelegd, of onvoldoende waren verzwaard, zijn er in dit landschap
rivierkleilagen afgezet, ook in delen van het Naardermeer. Om
deze overstromingen te voorkomen, verzwaarde men de Vechten zeedijken en legde men ten noorden en ten zuiden langs het
Naardermeer respectievelijk de Keverdijk en de Broekdijk van
de Vecht naar de hoge Gooise gronden. In de Middeleeuwen
echter kregen de veenwateren, die de veenplassen met elkaar
en met de Zuiderzee verbonden, tengevolge van het rijzen van
de zeespiegel, zoveel invloed op de vele plassen in Noord- en
Zuid-Holland, dat het noodzakelijk was om die plassen of te
sluiten. Zo werden in de 13de en ILide eeuw de Kromme Ye,
de Zaan, de Purmer Ee en het Spaarne afgesloten. Zeer waarschijnlijk is ook de Naardermeer-uitmonding in de Vecht vO6r
1388 afgesloten door een dam. Door twee sluizen bleef echter
nog scheepvaart mogelijk van de Vecht op Naarden.
De meeste historische gegevens, die over het Naardermeer
bewaard zijn gebleven, hebben betrekking op de verschillende
droogmakingen. Gelukkig waren deze geen van alle van lange
duur. In 1623-1629, 18o6 en 1883-1886 werd een poging
ondernomen om het meer droog te maken. In 1883, en waarschijnlijk ook in 1806, werd de Z.O. hoek gespaard. In 1629
dwong oorlogsgevaar de overheid om de dijken te laten doorsteken en de molens te laten verbranden en nadat de polder
een half jaar droog was geweest, was het Naardermeer weer
gered. Van de droogmaking van 1806 is weinig bekend. In 1886
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bleek de bemaling van de polder zeer kostbaar te zijn tengevolge
van het vele kwelwater. Men zette daarom het stoomgemaal
stop en in 2 1/2 maand steeg het water 1,5o m. en stond het meer
weer blank. De belangrijkste datum uit de Naardermeer-historie
is 3 September 1906, de dag, waarop het gebied werd aangekocht door de Vereniging.
De droogmakingen hebben niet nagelaten om de kaart van
het meer belangrijk te wijzigen. Het is wel zeker, dat er voor
1629 een grote plas bestond, die door de aangelegde dijken is
verdeeld in de nu bekende stukken, waarvan de grootste zijn:
de Grote Meer, de Bovenste of Wijde Blik, de Veertig Morgen,
het Spookgat en Binnenzijde. De oorspronkelijke plas had een
brede westelijke en een smalle oostelijke oever. Aan de luwe
westoever konden de moerasplanten zich veel beter ontwikkelen
dan aan de aan de wind blootgestelde oostoever. Een uitzondering hierop vormt de brede strook rietland van de Kooi tot
aan de Maaisloot. De zandbodem heeft daar echter de of slag
onmogelijk gemaakt, zoals wij hierboven zagen. Deze oostoever
van de Wijde Blik is vroeger nog veel breder geweest, maar
grote stukken hiervan zijn in cultuur gebracht.
Nu wij toch de kaart van het Naardermeer bespreken, kunnen
wij meteen even zien, waar de belangrijkste terreinen voor het
onderzoek liggen. Dit zijn de reservaten het Thysse's Bos, het
Diemontsbos, de Driehoek en het Jan Hagensbos. Het laatste
is circa 156.000 m2 groot en reeds van 1907 af in alle opzichten
beschermd. Dit reservaat bestaat nu uit een bijna onbegaanbare
moeraswildernis, waarin ondiepe plassen afwisselen met veenmosvelden en berkenstruikgewas. Purperreigers en Lepelaars
hebben hier een goed bevolkte broedkolonie. De Driehoek is
een terrein van ongeveer 71.000 m2 oppervlakte en is van
1918 af met het Diemontsbos beschermd. De Driehoek en het Jan
Hagensbos waren voor het onderzoek de belangrijkste reservaten.
Alvorens de plantengroei te bespreken, dienen wij eerst enige
eigenschappen van het water nailer te beschouwen. In de loop
der jaren is de hoogte van de waterstand nauwkeurig nagegaan.
Het bleek, dat deze in hoofdzaak varieerde tussen 0,90 m — en
I m — N.A.P. Deze kleine schommelingen in de waterstand
zullen echter weinig invloed op de plantenwereld uitoefenen,
daar gebleken is, dat grote delen van het moerasland op en neer
gaan met het waterniveau. De peilschalen, welke werden aangebracht in de reservaten het Diemontsbos en de Driehoek,
deden duidelijk uitkomen, dat zelfs van de moerasbosj es de
bodem op een met water verzadigde veenlaag drijft.
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Het zoutgehalte van het water is voor de plantengroei een
zeer belangrijke factor. In 1923 werd door Dr. van der Sleen geconstateerd, dat dit gehalte, uitgedrukt in mgr. Chloor per liter,
in hoofdzaak varieerde tussen 32o en 470. In 1937 en 1938
vonden wij, dat deze waarde gedaald was tot gemiddeld 150200 mgr. Chloor per liter. Deze vermindering van het zoutgehalte tot de helft is ongetwijfeld toe to schrijven aan de veranderingen, die hebben plaats gehad in het Usselmeer. Het
zoutgehalte van het water is misschien een der oorzaken
geweest, waardoor verschillende planten, die in andere plassen
wel voorkomen, in het Naardermeer tot dusver niet zijn aangetroffen.
Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor, dat de Z.0.hoek van het meer in belangrijke opzichten verschilt van de
rest van het gebied. De elzenbossen zijn daar veel beter ontwikkeld, voorts is dit gebied rijker aan soorten en komt het
veenmos er bijvoorbeeld niet in zulke gesloten velden voor.
Deze verschillen wijzen er op, dat de nabij gelegen Gooise gronden
hier waarschijnlijk hun invloed doen gelden. Misschien zou
water, dat van het Gooi hierheen vloeit, de oorzaak van dit
verschijnsel kunnen zijn. Natuurlijk telt daarbij ook mee, dat
dit gedeelte bij de laatste droogmaking werd gespaard.
De grote betekenis van de samenstelling van het water voor
de plantengroei blijkt, wanneer wij een vergelijking maken tussen
de begroeiing van een voedselarm hoogveen en de vegetatie van
een voedselrijke veenplas. Langs het heide-ven vinden wij o.a.
het eenarige wollegras (Eriophorum vaginatum L.), de ronde
zonnedauw (Drosera rotundifolia L.), de veenbes (Oxycoccus
quadripetalus Gilib.) en een gordel van bepaalde soorten van
veenmos (Sphagnum). De karakteristieke begroeiing van de
voedselrijke veenplas is een gordel van waterlelies, een rietzoom
en op de hogere delen een gordel van moerasbosjes, die grotendeels uit elzen bestaan. Het voedselarme, zure water van het
hoogveen is van geheel andere samenstelling dan het voedselrijke, zwak alcalische water van de veenplas. De samenstelling
van het water in dergelijke ondiepe plassen is in de eerste plaats
afhankelijk van de plas zelf en haar omgeving, waaruit water
kan toevloeien (bv. het zout in het Naardermeer). De flora
oefent natuurlijk ook in wisselwerking haar invloed uit op de
samenstelling van het water, maar primair is toch de aard van
de bodem, de factor, die bepaalt hoe de samenstelling van het
water, en daarmede ook van de vegetatie, zal zijn. Even belangrijk voor de plantengroei is het klimaat. Zo bepalen bodem en
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klimaat samen de plantengroei van een streek. In de phytosociologie gaat men er nu van uit, dat bij een bepaald klimaat
en een bepaalde bodem een bepaalde combinatie van plantensoorten kan voorkomen. We noemen een dergelijke combinatie
van plantensoorten een plantengemeenschap of associatie. In
een associatie, b.v. de rietzoom, die in ondiep, voedselrijk water
wortelt, zijn sommige soorten, die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in het milieu, zoals by.: de waterzuring (Rumex
Hydrolapathum Huds.), de grote egelskop (Sparganium erectum
L.) en het kalmoes (Acorns Calamus L.). Deze planten behoren tot de kieskeurige soorten. Wij noemen deze soorten
de kensoorten van de gemeenschap. Minder kieskeurige
soorten, de zgn. begeleiders, zijn b.v. : het riet zelf (Phragmites
communis Trin.), de watermunt (Mentha aquatica L.) en bitterzoet (Solarium Dulcamara L.). De hier bedoelde plantengemeenschap heet het Scirpeto-Phragmitetum, genoemd naar Scirpus
lacustris L., de mattenbies en Phragmites, het riet. Deze associatie komt meestal voor in voedselrijk water, dat hoogstens 1 m
diep is.
De milieufactoren veranderen, gaande van het midden van
de plas naar de oever, langzaam. Duidelijk zien wij dit aan de
plantengordels, die deze verschillende milieugebieden bewonen.
Veelal veroorzaakt de associatie zelf op de duur veranderingen
in het milieu, b.v. door bodemophoging van de plas met als
gevolg, dat de standplaats door een andere gemeenschap van
planten wordt ingenomen. De leden der nieuwe associatie kunnen
bij de veranderde milieufactoren nu beter met de oorspronkelijke
soorten concurreren en vervangen ze tenslotte. Dit verschijnsel
kunnen wij b.v. waarnemen in de associatie van de waterlelies.
Deze plantengroepering komt ook in dieper water voor. Op
verschillende plaatsen zien wij nu, hoe het riet en soms de mattenbies, als pioniers van de rietzoom met hun wortelstokken voort schuiven over de geleidelijk opgehoogde bodem en het terrein
van de waterleliegordel in bezit nemen. Deze opeenvolging van
plantengemeenschappen noemen wij successie.
Om deze successie to bestuderen kan men verschillende
methoden toepassen. Aangezien de veranderingen in de plantengroei meestal zeer langzaam plaatsvinden, is wel de beste methode
om bepaalde proefvakken zo nauwkeurig mogelijk in kaart to
brengen. Op veel plaatsen in de reservaten zijn dergelijke „permanente proefveldjes" uitgezet en regelmatig moet de begroeiing
hiervan gecontroleerd worden. Na een zeker tijdsverloop zal deze
arbeid pas resultaat opleveren. Een geheel andere methode is
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de manier, waarbij men na bestudering der bestaande zonering
door deductie besluit tot het verloop van het successie-proces.
Voor dit onderzoek is een zgn. vegetatiedoorsnede, een strook
van 10 m breed en 190 m lang, die zich van de plas tot aan
de ringdijk uitstrekt, nauwkeurig in kaart gebracht en bestudeerd. Voorts zijn vegetatiekaarten vervaardigd van de reservaten de Driehoek . en het Jan Hagensbos om mede daaruit het
verloop der gebeurtenissen te kunnen afleiden en tevens het
beeld van de huidige toestand goed vast te leggen. Bij het
maken van deze kaarten was het van groot belang, dat door
de gunstige beschikking van Zijne Excellentie den Minister van
Defensie, kon worden beschikt over goede luchtfoto's van de
reservaten. De toestand van het gehele meer werd vastgelegd
op een zeer goede fotokaart, die door de medewerking van den
Directeur van de Topografische Dienst werd verkregen.
Wij willen nu voor een grote plas in het kort nagaan, welke
veranderingen in de plantengroei zijn op te merken. De Naardermeerplassen zijn ondiep en we peilen meestal niet meer dan
120 cm water. Wanneer wij op een windstille zomerdag over de
kant van onze boot door het rimpelloos wateroppervlak turen
naar alles, wat in het midden van de plas op de bodem te zien is,
dan lijkt het of wij beneden ons een miniatuursparrenbos zien.
Deze planten zijn kranswieren uit de familie der Characeae
met een zeer regelmatige bouw. Ze staan bevestigd in het bodemslib, dat onmerkbaar langzaam wordt opgehoogd door alles, wat
in het water neerdaalt. De dode delen van het plankton, de
microscopische flora en fauna van het water en de resten der
dode moeras- en waterplanten dalen als een fijn neerslag op
de bodem. Vooral aan de luwe oever en in de stille bochten
zetten zich dikke lagen van dit slib af. Hogere planten zien wij
niet. Alleen op de ondiepere plekken meer naar de oever zien
wij de stijve bladpunten boven water uitsteken van het glanzig
fonteinkruid (Potamogeton lucens L.). In deze associatie van
fonteinkruiden, die de naam van Potametum per/ oliati draagt,
hoort, zoals uit de naam blijkt, ook het doorgroeid fonteinkruid
(Potamogeton perfoliatus L.) thuis en verder by. de waterpest
(Elodea canadensis Michx.). De planten van deze associatie
wortelen bijna alle in de bodem en hebben ondergedoken
bladeren.
Gemengd met deze fonteinkruiden-associatie vinden wij vaak
de waterleliegordel (het Myriophylleto verticillati-Nupharetum)
met de waterlelie (Nymphaea alba L.), de gele plomp (Nuphar
luteum Sm.) en het drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans L.).
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Vooral in de stille bochten ontwikkelt deze associatie zich tot
een dichte gordel van meest drijvende bladen. De grote bladproductie van deze gemeenschap heeft tot gevolg, dat jaarlijks
een belangrijke hoeveelheid stof wordt gemaakt, die meehelpt
de bodem op te hogen. Merkwaardig is, dat deze waterlelieassociatie zich na de droogmaking in de kavelsloten vestigde,
die ook in de bodem der plassen waren doorgetrokken en dat
ondanks de verstreken periode van meer dan 5o jaar de waterlelies nog steeds keurig in rijen staan. Vooral in de Veertig
Morgen is dit duidelijk te zien.
Maar wij volgen verder het onmerkbaar langzaam verlopende
successie-proces. Waar de bodem is opgehoogd tot ongeveer
90 cm waterdiepte, vestigen zich de pioniers van de rietassociatie,
het Scirpeto-Phragmitetum. De planten van deze associatie,
waarvan wij hierboven kalmoes en waterzuring noemden, zijn
bijna alle in het bezit van stevige wortelstokken, waarmede ze
hun standplaats veroveren. Vooral het riet beschikt over plastische eigenschappen in bouw en levensverrichtingen, die het een
grote strijdkracht verlenen tegenover andere planten. De rietplant heeft daardoor een grote opbouwende waarde voor de
nu volgende riet-gemeenschap. Hier en daar vestigt zich de
grote boterbloem (Ranunculus Lingua L.), met zijn mooie
glimmend-gele bloemen en wij treffen er groepjes aan van de
in waaiers geplaatste bladen van de grote egelskop (Sparganium
erection L.), terwij1 hele terreinen begroeid zijn met de kleine
lisdodde (Typha angustifolia L.).
Eindelijk kunnen wij met de waterlaarzen aan de boot verlaten en waar circa 20 cm water staat, zien wij in het rietland
merkwaardig grote bulten met een dichte kroon van grasachtig
blad. Het zijn de horsten van de pluimzegge (Carex paniculata L.),
die zich hier in hele velden heeft gevestigd en waarvan de oude
blad- en stengelmassa een stevige dikke zuil vormt, die soms
zelfs 8o cm boven het water uitsteekt. Nu zijn de milieufactoren
geheel veranderd, want wij zijn hier in een zeggen-associatie (behoorende tot het Magnocaricion elatae). In de kronen der zeggenhorsten bevindt zich een zure, vochtige humus, waarin zich tal van
planten vestigen, zoals de moerasvaren (Dryopteris Thelypteris
A. Gray), de melkeppe (Peucedanum palustre Moench.), de
moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora L.) en de wolfspoot
(Lycopus europaeus L.). In de waterplekken tussen de horsten
staan allerlei relicten van de waterlelie- en de rietassociatie,
zoals riet, waterlelie, plomp, kleine lisdodde enz. Tal van planten,
waaronder ook veel mossen, gaan de strijd aanbinden met de
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open waterplekken. Van de zeggenhorsten of groeit vooral de
moerasvaren in gesloten gelederen het water binnen en de dunne
wortelstokjes vlechten een matje, dat flink meehelpt aan de
verlanding. Springend van de ene horst op de andere kunnen wij,
de soms gevaarlijke diepe gaten vermijdend, ons een weg zoeken
door deze wildernis.
Alles wat wij tot dusver zagen groeien, droeg bij tot de vorming
van laagveen, maar voor wij verder gaan om te zien waarheen
deze verlanding leidt, willen wij eerst even nagaan, hoe het in
een kleine waterplas toegaat. Een dergelijke binnenplas ligt in
het reservaat het Jan Hagensbos. Wij vinden hier een ander
verloop van de successie. De vegetatie is hier niet zo overzichtelijk. Doordat de plas ondieper is, staan verschillende
associaties als een mozaiek dooreen. Waar het water een diepte
heeft van een meter, is het oppervlak bedekt met een associatie
van meest drijvende planten. Sterk domineert de stekelige
krabbescheer (Stratiotes aloides L.). Ook zien wij veel kikkerbeet
(Hydroeharis Morsus-ranae L.) en wat puntkroos (Lemna trisulca L.), terwijl enkele waterlelies en gele plompen bloeien.
Temidden van deze drijvende planten zien wij hier en daar groepj es
van de ons bekende pluimzegge en daarop een soortenrijke
flora. Bij nailer onderzoek blijken deze zeggenhorsten echter te
drijven, het zijn zgn. drijftillen. Hoe deze drijftillen ontstaan,
wordt ons duidelijk, wanneer wij nauwkeurig letten op alles, wat
hier op het water ronddobbert. Wij vinden dan allerlei ontwikkelingsstadia van deze drijvende eilandj es. De oorsprong is
meestal -een drijvende wortelstok van de kleine lisdodde (Typha
angustifolia L.) of een drijvend veenstuk. Hierop ontkiemen o.a.
de kleine watereppe (Sium erectum Huds.), de waterscheerling
(Cicuta vinosa L.) en de wolfspoot (Lycopus eunopaeus L.) en
wanneer het drijftil voldoende aangegroeid is, vestigt zich ook
de pluimzegge er op. Tenslotte volgen jonge elzen en berken,
het drijftil groeit vast in het rietland en het helpt mee aan de
vulling van de plas. Zo ontstaat ook langs deze weg een begroeiing met de associatie van de pluimzegge.
Op enkele plaatsen zien wij in deze associatie belangrijke
veranderingen optreden, doordat sommige soorten van veenmos
(Sphagnum squarnosum, palustne, fimbriatum en necunvum var.
mucnonatum) het terrein gaan veroveren. En hiermede zijn wij
aan een belangrijk stadium van de veenvorming en verlanding
aangekomen. De laagveenvorming is beeindigd en met het veenmos doet het overgangsveen zijn intrede, om later over te gaan
in het hoogveen.
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Het Sphagnum groeit in een gesloten dek en heft zich langzaamop tot een hoogte van 3o tot 45 cm boven het grondwater niveau. De invloed van dit grondwater wordt steeds geringer
en het sterk waterhoudende veenmos is in hoofdzaak aangewezen
op het voedselarme regenwater. Het water in het veenmos is
bovendien zuur. Wij zien de weelderige moerasflora, die thuishoorde in het voedselrijke water, plaats maken voor een soortenarm plantendek. De natte yacht van mos sluit de meeste planten
zodanig in, dat zij niet meer genoeg lucht kunnen krijgen en in
ontwikkeling achteruitgaan. Berken (Betula pubescens Ehrh.)
staan in dit veenmosdek veel en onder de kruiden valt de rijk dom op aan stekelvarens (Dryopteris austriaca H. Woynar) en
kamvarens (Dryopteris cristata A. Gray). In Mei is de bodem
bedekt met veel bloeiende moerasviooltjes (Viola palustris L.)
en ook de ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia L.) staat dan
al in knop.
Tenslotte vermindert het aantal soorten al meer, de snavelzegge (Carex inflata Huds.) treedt in grote aantallen op en hier
en daar vinden we het zeldzame orchideetje Malaxis paludosa
Sw. Het is zeer waarschijnlijk, dat op deze plaats, met zijn
eigenaardige milieufactoren, ten-lotte het echte hoogveen zal
ontstaan en dan moet er goed gelet worden op de zeldzame
planten, die dan hun intrede kunnen gaan doen, als kensoorten
van deze plantengemeenschap.
Geheel anders kan de successie verlopen, wanneer de mens
ingrijpt. In de vorige eeuw heeft men de waterstand van het meer
belangrijk verlaagd en de gevolgen daarvan zijn niet uitgebleven.
Op de hogere terreinen, waar vOOr de laatste droogmaking het
veenmos een gesloten dek had gevormd, is dit nu vervangen door
het haarmos (Polytrichum commune), dat met veel minder yacht
genoegen neemt. Het groeit er in grote velden in een yacht, die
soms meer dan een halve meter dik is. Deze vegetatie is dus een
degeneratie-phase van de oorspronkelijke begroeiing.
Bij de behandeling van de opeenvolgende stadia in de hier
besproken successie-serie hebben wij Been kennis gemaakt met
het moerasbos (het Alnetum glutinosae). Dit bos is gekenmerkt
door een hoge grondwaterstand van meest voedselrijk water en
het bestaat voornamelijk uit elzen, wilgen en berken. In de
ondergroei vinden wij veel moerasplanten terug, die wij ook
ontmoetten in de associatie van de pluimzegge. Wij zouden ook
verwachten, dat na deze gemeenschap het moerasbos zou optreden, maar de Sphagnum-groei krijgt in grote delen van het
Naardermeer direct de overhand. Welke oorzaak hieraan ten
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grondslag ligt, is ons niet met zekerheid bekend. Waarschijnlijk
is de plantengroei voor een zeer belangrijk deel uitsluitend aangewezen op het regenwater en ontbreekt aanvoer van terzijde
van voedselrijk water. In de Z.O.hoek, waar de mogelijkheid
van wateraanvoer van de hogere Gooische gronden of bestaat,
is het Alnetum, zoals wij in de aanvang zagen, wel goed ontwikkeld.
Hoewel het in dit korte bestek niet mogelijk is om de grote
rijkdom aan plantenleven, die het Naardermeer herbergt, geheel
te schetsen, hopen wij toch den lezer een indruk gegeven te
hebben van de interessante veranderingen, die zich langzaam
voltrekken in dit typische Hollandse plassengebied.
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Tenslotte onderstaande gedachten ter overweging !

I „Wij schijnen innerlijk bewerkt te worden door een
geweldigen bevrijdingsdrang. Wij willen de daverende
steden ontvluchten, hare lichtlooze huizen, hare ronkende
straten, hare magazijnen en fabrieken. Wij voelen ons
erin bevangen. Wij verlangen naar zuivere lucht, naar
klaarte, naar ruimte, naar aarde, water en groen. Wij
willen ons daarin, ontdaan van alle banden, bewegen."
(Uit de cede van Z.M. Leopold III, Koning van Belgie,
gehouden voor de African Society op 16 November 1933).

II „De Biologische Wetenschap heeft nieuwe banen ingeslagen. Niet meer uitsluitend morphologisch onderzoek,
doch de studie van het levend organisme als geheel
beschouwd, en dus vooral in zijn physiologische verrichtingen, is zich op den voorgrond gaan plaatsen. Maar
het materiaal voor haar onderzoekingen, en wel het beste,
dreigt haar ontnomen te worden."
(Uit brief van Prof. Dr. Eug. Dubois van 2 7 October 1938 ).

III „Steeds kwistiger springt men om met de restanten
van wat de Natuur eens bevatte, alsof ieder bang was er
niet zijn deel van te kunnen krijgen, voordat de voorraad
is uitgeput."
IV „De Natuur wordt niet „bedreigd". Neen ! Het is
reeds een voldongen feit, dat zij reeds voor een groot
gedeelte verpletterd is onder het menschental."
V „Dat is het tragische van het maken van fouten
tegen de Natuur, dat deze fouten aan het nageslacht
gestraft worden, terwijl de schuldigen zelf vrij uitgaan
en dikwijls zelfs voordeel hebben van hun verkeerde
maatregelen."
(Uit „Het Wereld-leed als eigen schuld" door Dr. W. H. Teupken).

VI „Zur Naturbeobachtung gehiirt eine gewisse ruhige
Reinheit des Innern."
( Johann Wolfgang Goethe).
VII „Nature reveals what is best in us."
VIII „Un vrai Forestier doit avoir l'Ame d'un Poëte et
l'Oeuil d'un Artiste."
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