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en griendhout worden mede als bosch beschouwd." Ik neem
aan. dat de boschbouwkundige faculteit in Wageningen zich
met deze omschrijving voor dit doel. kan vereenigen.
In het rapport is tevens aangetoond waarom. met het
oog op de houtproductie. de wegbeplantingen niet kunnen
t. W.
ontbreken in de statistiek.

UIT DE DAGBLADEN
N. Rott. C,t. van Donderdag 12/8. 1937 (Avondblad C).
NATUURBESCHERMING.
O~billijke verordeningen.
Gisteren hebben wij plaatsing verleend aan een. beschouwing van
!v1r. A. J. S. van L ier over monumenten en natuurbescherming.
Men schrijft ons ook van andere zijde over de toenemende neIging
van lagere organen de natuurbescherming bij verordening te regelen:
Ook de Geldersche verordening op de natuQrbeschermln,g. welke nog
door de Kroon moet worden goedgekeurd. grijpt in den eigendom in.
maar lang niet zoo diep als in NoordWijkerhout het geval is. Volgens
deze verordening is het behoudens ontheffing - verboden andere
dan voor agrarische doeleinden bestemde gebouwen te plaatsen in een
gedeelte eener gemeente, dat met het oog op zijn beteekenis voor het
natuur~ of landschapsschoon of voor de wetenschap door Ged. Staten
als natuurmonument is aangewezen. Ook deze verordening kent geen
regeling tot het toekennen van schadevergoeding!
Het steeds aangroeiende leger van natuurbeschermers vraagt dringend
OIP de wettelijke voorzieningen op het gebied der natuurbescherming.
die reeds bij de Troonrede van 1928 werden toegezegd; daarbij voegen
zich thans de grondbezitters. die zich meer en meer door gemeentelijke
en provinCiale verordeningen iQ hun rechten bedreigd zien. Zij hopen.
dat de waarschuwende woorden van den grondeigenaar en natuurbe·
schermer. Dr. 0 11 d e man s, tot de regeeringsbureaux zullen zijn door·
gedrongen en zij vertrouwen, dat de beide hoofdambtenaren van Land~
bouwen Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, die. gelijk uw blad
onlangs meldde, in opdracht der Regeering een nieuw ontwerp natuur·
beschermingswet samenstelden, er rekening mede zullen hebben gehouden.
Men is vol goeden moed. dat de regeering. die de sympathieke
Natuurschoonwet 1928 in het Staatsblad bracht, ook een Natuurbescher·
mingswet zal weten- tot stand te brengen, die op een, ook Voor den
grondeigenaar bevredigende wijze, de zoo dringend noodzakelijke natuur·
bescherming regelt.
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