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Ir W . G. v a n d e r K l o o t ,
Secretaris der Commissie.

De Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming werd
ingesteld naar aanleiding van de plannen tot bouw van een stuwbekken
voor het opwekken van electrische energie in het Geuldal in ZuidLimburg. 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 nationale 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. O p deze wijze ontstond, onder den naam van
Contact-Commissie inzake Natuurbescherming, (sedert kort gewijzigd in
de tegenwoordige), 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, Financiën, 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".
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
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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. O p 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, waarvan de leiding aan Ir W . G.
v a n d e r K l o o t is opgedragen.
. 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: grootc cultuurtechnische werken, waterstaatswerken, defensieaangelegenheden, 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- Commissie een juiste voorlichting
over natuurbescherming door contact met de pers, het organiseeren van
bijeenkomsten en het uitgeven van mcdedeelingen en verslagen.

ADVISEURS V O O R DE

LANDSCHAPSBESCHERMING.

Ons bestuurslid, de heer H. C l e y r t d e r t , heeft de gedachte ontwikkeld te geraken tot het instellen van de functie van provinciale landschapsinspecteurs. Deze functionarissen zouden moeten worden belast met
het toezicht op het landschap, het verstrekken van adviezen en het voorlichten van daarvoor in aanmerking komende instanties. Vooral een geval als dat van het eerder genoemde Beuven is een sprekend voorbeeld
hoe noodzakelijk het is, dat geregeld toezicht wordt uitgeoefend op het
behoud van de schoonheid van ons landschap. Het werk van de landschapsinspecteurs zou dat van het personeel van het Staatsboschbeheer
moeten aanvullen. Daar wellicht niet onmiddellijk voldoende geschikte
personen voor deze functie gevonden kunnen worden, zou aanvankelijk
door combinatie van eenige provincies tot één ambtsgebied met een
klein aantal adviseurs kunnen worden volstaan. Het Bestuur der Contact-Commissie voelt eveneens de noodzakelijk van een betere voorlichting op het gebied van de landschapsverzorging en het heeft besloten
het aanstellen van landschapsinspecteurs te bevorderen, hetgeen het beste
in Rijksdienst kan geschieden.
(Uit No. 6 (Januari 1942) van de „Mededeelingen van de ContactCommissie voor natuur- en landschapsbescherming".)

N O U V E A U ' DéLéGUé D E L ' I T A L I E A U C E N T R E
INTERNATIONAL DE SYLVICULTURE.
Le Gouvernement royal italien a nommé le Lieutenant Général, M. le
Prof. R e n z o C h i e r i c i , le nouveau Commandant de la .Milice forestière national, Délégué au Comité du Centre international de Sylviculture.

