Boekbespreking«
Op de Bres (voor Overijssel's Natuurschoon),
uitgegeven door het „Oversticht", genootschap tot
bevordering en instandhouding van het landelijk
en stedelijk schoon in de provincie Overijssel
(secretariaat Burgemeester van Royensingel 6,
Zwolle).
Dit werkje bevat drie voordrachten, gehouden door D r J . d e H o o g h ,
houtvester bij het Staatsboschbehcer te Zwolle over „Overheidszorg voor
Overijssels natuurschoon", J. W . V e r d e n i u s , landschapsarchitect te
Groningen over „De Beteekenis van uitbreidingsplan en streekplan voor
de natuurbescherming" en G. A. B r o u w e r , natuurbeschermer te Bilthoven over „Beulaker- en Belterwijde met hun oeverlanden, een potentieel natuurreservaat". Het is zeer fraai geïllustreerd met een paar dozijn
prachtige foto's van het Overijsselsche landschap. Het geheel is zeer
smakelijk opgediend en ook de geschreven inhoud is aangenaam te genieten, ofschoon de titels dat niet zoo doen vermoeden.
Dr d e H o o g h geeft een bijzonder prettig overzicht van alles wat
er in het algemeen ten bate van het natuurschoon in ons land — en in
het bijzonder voor Overijssel — geschiedt. Juist dit ,meer algemeene
maakt het boekje van veel grootere dan alleen gewestelijke waarde. Het
overzicht van d e H o o g h culmineert in de zorg voor het natuurschoon
in verband met de streek- en uitbreidingsplannen, daar hij deze tot de
beste middelen rekent, die van overheidswege kunnen worden gebezigd.
Hij doet daartegenover van het gebrekkige der gemeentelijke bouwverordeningen kond, door te zeggen, dat hiermede in het geheel niets wordt
bereikt, indien men Van haar bepalingen ontheffing gaat verleenen. Het
gaat er dan al mee als met bijvoorbeeld een verordening tegen de zandafgraving : „Laatst sprak" ik eens een paar gemeenteraadsleden over het
euvel der zandafgraverij: Zij waren het er mee eens, dat een verordening er tegen op haar plaats was. Maar zij vreesdeni. dat de burgemeester
haar ook zou toepassen en dus wilden ze er maar liever niet aan meewerken, een dergelijke verordening in het leven te roepen!"
Als groote vijanden worden beschouwd de cultuurtechnici, vooral als
in het groot wordt gewerkt met werkloozen: „Iedereen herinnert zich
de reacties, die het rapport W e s t h o f f opwekte, waarin de plannen
(van minister R o m m e ) waren geëtaleerd". Zoo spreekt dit boekje
levendig tot den lezer. Tegen het argument van den rigoureusen ontginner
die zegt: „Ja, maar van natuurschoon kunnen we niet eten" laat de
H o o i g h H c l n r i P o l a k aan het woord met zijn gezegde: , de
mensch kan niet ontberen de schoonheid van de natuur, van het harmonische stads-, dorps- en landschapsbeeld, die voor 'smenschen bestaan
grootere waarde heeft dan de schoonheid, die hangt aan den wand, die
besloten is in boeken of opgehoopt in musea !" Hij acht dan ook de
vraag : „Wat is primair ?" niet juist gesteld. Ook wraakt hij zoo terecht
de zoo vaak misplaatste suggestie, dat ontginning steeds nieuw natuurschoon schept, met voorbeelden uit de practijk ,die afschrikwekkend zijn.
Tenslotte behandelt hij nog het gebrekkige nut, dat de Natuurbeschermingsbeschikking (soms in samenwerking met de Bodemproductiebeschikking) doet: „alle cultuurtechnische werk, uitgevoerd in „vrij werk", op
gronden waar geen houtgewas staat, valt ook nu, wat het natuurschoon
betreft, nog geheel buiten de overheidsbemoeiing. Een en ander dringt
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in alle opzichten tot dc noodzaak van een algemeene Natuurbeschermingswet in coördinatie met een Nationaal plan.
De heer V e r d e n i u s werkt in deze richting verder en geeft schrille
voorbeelden van het volkomen naast en langs elkaar heenwerken en de
zwakke houding der wetten- en verordeningen-makers, „Een streekplan
en een uitbreidingsplan zijn geen plannen van dezelfde orde als een
ruiverkavelingsplan of een ontginningsplan, doch zij dragen' een algemeen,
totaal regelend karakter, waaraan alle andere plannen zich zullen moeten
aanpassen". Het niet op tijd hebben van een uitbreidingsplan leidt tot
eeuwige schandvlekken in het landschap. Een schril voorbeeld is de in
de illustraties opgenomen zoogenaamde ,,lange jammer" onder Wierden,
waar door het ontbreken van een uitbreidingsplan het gemeentebestuur,
dat nota bene zelf in dezen nalatig was, niet verhinderen, kon, dat op
een prachtig punt 50 gelijke huisjes in één stijve rij werdert gebouwd.
Ook streekplanwerk, dat alleen maar een inventariseerend doel nastreeft
heeft geen daadwerkelijke beteekenis (Twenthe en Oost-Gelderland!):
„Met het uitspreken van wat wenschelijk wordt geacht komen wij niet
veel verder."
De voordracht van den heer V e r d e n i u s culmineert in het doorslaande voorbeeld voor Overijssel van de schande van de inpolderingen
in het land van Vollenhove, waar, zonder voorafgaand sociaal-economisch onderzoek en zonder het er in kennen van de streekplancommissie,
grootsche plannen werden gemaakt, die in geen opzicht rekening hielden
met het streekbelang en volgens het oordeel van den heer V e r d e n i u s ,
evenmin met de wet: „Het doorkruisen van de regelende taak,, welke
aan het streekplan, op grond van de woningwet, is voorbehouden, moet
ontoelaatbaar worden geacht."
Ook B r o u w e r , groot natuurminnaar en voorvechter van het natuurschoon, houdt zich bezig met dit laatstgenoemde laagveengebied, dar
een der mooiste laagveenlandschappen kan worden genoemd en dat
dringend bescherming noodig heeft. Hij ziet als perspectief voor zich de
wording van het Nationale Plan, waarmede „de Staat de zorg voor de
natuurbescherming actief ter hand heeft genomen ; dc grootc moeilijkheid
om het geld voor aankoop van de te behouden natuurmonumenten bijeen
te brengen kan dus in de toekomst ondervangen worden door een pennestreek van den minister
"
Alle drie dc schrijvers staan hier dus op de bres voor het natuurschoon.
Zij doen dat vol, waardig enthousiasme en, zooals ik reeds zeide. in
ruimer dan alleen localen zin. Het is daarom ook, dat ik aan het hoofd
van deze bespreking achter: Op de Bres: ($oor Overijssels Natuurschoon) tusschen haakjes zette. Het heeft voor ieder Nederlander zin
om van dit boekje kennis te nemen.
F. W . B u r g e r .

