COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE BESCHERMING
VAN NATUURSCHOON.
Naar wij vernemen heeft de Minister van Economische
Zaken ingesteld een Commissie van Advies inzake de Natuurmonumenten van het Staatsboschbeheer en aan deze

Commissie tevens opgedragen advies uit te brengen inzake
de bewaring van natuurschoon met betrekking tot de ontwateringswerken, welke geschieden ip. samenwerking met
het -Rijksbureau voor de Ontwatering en de verkavelingen
ingevolge de Ruilverkavelingswet.
In deze Commissie zijn benoemd tot lid en voorzitter

Prof. Dr. Th, Wee ver s te Amsterdam, hoogleeraar in
de physiologie der planten en pharmacie aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam; tot secretaris Dr. G. J. van
Oor d t te Bilthoven, Conservator van het Zoölogisch Laboratorium der Rijksunversiteit te Utrecht, en tot leden
Dr. J. P. Th y s s e te Bloemendaal (tevens plaatsvervangend voorzitter), bioloog en lid van het Dagelijksch Bestuur
der Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Prof. Dr. Ir. H. A. B rou w er te Amsterdam,
hoogleeraar in de geologie aan de gemeentelijke Upiversiteit
te Amsterdam, en tot plaatsvervanger van het lid Prof Dr.
Th. Weevers voornoemd Dr. W. C. de Leeuw te
BHthoven, Secretaris van het "Station internationale de
Géobotanique méditerrannée et alpine".
Reeds sedert 1928 werden vier leden der tegenwoordige
Commissie door den Directeur van het Staatsbosehbeheer
geregeld geraadpleegd over de instelling en het behoud van
natuurmonumenten bij dat beheer. De ervaring heeft geleerd,
dat deze wijze van samenwerking tusschen den boschbouw
en vertegenwoordigers van de wetenschappen, waarvoor
- naast het behoud van natuurschoon - de natuurmonumenten van graote waarde zijn. zeer gelukkig is geweest.
Wij meen en het dan ook zeer te moeten toejuichen. dat
de oorspronkelijke Commissie van adviseurs thans een of..

ficieel karakter heeft gekregen en dat haar werking sfeer is
uitgebreid. Het behoud van ons natuurschoon en de natuurwetenschap in het algemeen zullen daarmede stellig gebaat
zijn.

REDACTIE.

