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2. Villadorpen, tuindorpen, nieuwe stadswijken, kunnen tot stand komen zonder 
noemenswaard schade aan te brengen aan belangrijk natuurschoon, mits de aanleg ge
schiedt volgens een wel overwogen gewestelijk plan. Dat is in Nederland nog nocit gebeurd, 
maar dat mag geen reden zijn, om er nu nog niet aan te beginnen. 

3. Ons „kaal duin" is als natuurmonument niet te verachten. De duinvorming is van 
a tot z een der schoonste uitingen van hedendaagsch geologisch gebeuren, de duinflora en 
fauna een onuitputtelijke bron van studie en genot. Sommige groote stukken duinwereld 
op de Noordzee-eilanden doen niet onder voor de mooiste Zwitsersche natuurmonumenten, 
ook wat oorspronkelijkheid betreft. 

4. Het Naardermeer bestond reeds in de 14e eeuw; het is tweemaal gestoord door 
pogingen tot drooglegging, maar een groot stuk is daar buiten gebleven. 

5. Natuurschoon is niet synoniem met „oerwoud". En van wanneer moet zoo'n „oer
woud" dateeren? Spontane woudvorming komt thans in Nederland ook nog wel voor. 
Aangeplante bosschen, vooral wanneer ze met inzicht zijn ontworpen en nobel genoeg 
worden behandeld, naderen met lederen dag meer tot het ideaal van „natuurmonument". 
Hierbij komt het er vooral op aan, of zich een spontane ondergroei kan ontwikkelen en of 
er zich een rijke fauna kan vestigen. Daarover zou ik zeer geruststellende mededeelingen 
kunnen doen. 

Het kampeeren is nog zoo kwaad niet, al geeft het eenige zorg. 
En nu de onkosten. Wel dat valt ook geweldig mee, wanneer de zaak behoorlijk geor

ganiseerd wordt. Als tak van Staatsdienst zou het waarschijnlijk minder voordeelig gaan. 
Maar bestuurderen, directeuren, inspecteurs, controleurs van de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten doen alles gratis en de bureaukosten zijn gering. Dat is eenvoudig 
een zaak van overtuiging, toewijding en geestdrift. Als de Vereeniging voortgaat zooals 
tot nu, dan kan zij gemakkelijk een nog tienmaal grooter bezit beheeren. Er is dus geen 
sprake van, dat zij ooit machteloos zou moeten zinken in de armen van den Staat. Natuur
monumenten zijn ook niet altijd per se inproductief. Er zijn er, die een behoorlijke rente 
opleveren en indirecte baten komen hier even goed voor als in Zwitserland. In het groote, 
zeer ernstige, ja schandelijke euvel, dat het publiek wel wil genieten, maar niet betalen, 
zal, hopen wij, gaandeweg wel beterschap komen. Het lidmaatschap der Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten (5 cent per week) moet even noodzakelijk lijken als 
melk en brood, of liever nog ziekenfonds of brandassurantie. 

De berooide Staat kan op dit oogenblik ook nog iets zeer gewichtigs doen, dat maar 
weinig geld behoeft te kosten: een wet geven tot bescherming van onze Flora en Fauna. 
Dan zijn we klaar. Wat mij betreft, ik dank de heeren Reitsma en Springer voor hun 
uiteenzettingen, Zullen wij zeggen, als de winter komt, spreken wij elkander nader? 

JAC. P. THIJSSE. 

NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIËTEITEN, GEVONDEN IN NEDERLAND IN 1923. 

In deze lijst en evenzoo in de volgende, zijn de volgende verkortingen gebruikt: B. H. 
Danser, Amsterdam (D.), J. Kern, Nijmegen (K.), A. W. Kloos Jr., Dordrecht (KI.), 
B. Rcichgeld, Nijmegen (R.) en C. G. G. J. van Steenis, Utrecht (S.). 
Hemerocallis jlava L. Verwilderd langs de Vecht bij Boerendans (Zwolle) (S.). 
Carex dioica isogyna Fr. Groesbeek (K. en R.). 
Carex tomentosa L., Ook de m. cladostachya. Lent (K. en R.). 
Sporobolus cryptandrus Gr. Amsterdam (P. Jansen). 
Rapisirum rugosum Linnaeanum microcarpum hirsutisiliquum Th. Wormerveer (Kh). 
Rapistrum rugosum oriëntale genuinum R. et F. Wormerveer (KI.). 
Anoda cristata Schld. (Malvaceeën). Wormerveer (D., Kh). 
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Caucalis leptophylla L. Wormerveer (Kh). 
Medicago truncatula teniaculata Urb. dextrorsa Urb. Wormerveer (Kh). 

„ tribuloides Burnat rigidula Willd. dextrorsa Urb. en sinistrorsa Urb. 
Wormerveer (Kh). 

Medicago truncatula tribuloides Burnat uncinata Willd. dextrorsa Urb. en sinistrorsa Urb. 
Wormerveer (Kh). 

Medicago turbinata aculeata Gaertn. Wormerveer (Kh). 
Trifolium pratense parviflorum Bab. Weur t (K. en R.). 
Hosackia americana Piper (Papilionacecën). Middelburg (Kh). 
Astragalus boeticus L. Wormerveer (Kh). 
Onobrychis crista galli Lmk. Wormerveer (D. en Kh). 
Vicia saliva s. sp. cordata Wulf. Amersfoort (1921) (S.). 

„ angustifolia f. subtriflora Noey et Th. Groenekan bij Utrecht (1922) (S.). 
„ atropurpurea v. perennis Rouy. Wormerveer (Kh). 

Campamda rottmdifolia B. velutina D. C. den Burg (Texel) (E. Crop en A. Boetje-v. Ruyven) . 
Cucurbita maxima Dcsne. Wormerveer (Kh). 
Asteriscus aquaticus Mnch. (Compositen). Wormerveer (KL). 
Artemisia scoparia W. et K. Wormerveer (Kh). 
Cladanthus arabicus Cass. (Compositen). Wormerveer (Kh). 
Anacyclus pulcher Bess. Wormerveer (Kh). 

„ radialus Lois. Wormerveer (Kh). 
„ dissimilis Pernet. Wormerveer (Kh). 

Centaurea salmantica L. Wormerveer (Kh). 
Cichorium pumilum Jacq. Wormerveer (Kh). 

H. H E U K E L S . 

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME PLANTENSOORTEN 
IN 1923. 

Muscari comosum. Overveen (S.). 
Anthericum Liliago. Arnhem (V. Meyerink). 
Narcissus poeticus. Stein (Z. L.) (J. M. Mieris). 
Sparganium affine s. sp. Borderi. Gardcren (J. G. Sloff). 
Carex ligerica(}). Katwijk (N. Br.), Wychen, Heumen (K. en R.). 

„ remota stricta. St. Huber t (K. en R.). 
„ Goodenoughii I. gynobasis. St. Hubert (K. en R.). 

limosa. Groesbeek (K. en R.). 
„ glauca typica melanostachya. Lent (K. en R.). 
„ „ silvatica. Geulhem (K. en R.). 
„ „ /. gynobasis. Nijmegen (K. en R.). 

pallescens elatior. Heumen (K. en R.). 
panicea l. gynobasis. Wanroy, St. Hubert (K. en R.). 

„ • „ longipedunculata. St. Hubert (K. en R.). 
„ „ refracta. Groesbeek, Plasmolen (K. en R.). 
„ flava Oederi elatior, Wanroy (K. en R.). 
„ „ „ canaliculata. Volkcl (K. en R.). 
„ „ „ pygmaea. Wanroy, Volkel (K. en K.). 

Scirpus paluster major. Lent , Heumen, Wanroy (K. en R.). 
Alopecurus geniculaius gracilis. Lent (K. en R.). 
Phleum pratense nodosum Warnstorffii. Wanroy (K. en R.). 

robustum. Wanroy (K. en R.). 
Aira praecox aestivalis. Mill (K. en K.). 
Bromus racemosus depauperatus. Hater t (K. en R.). 

„ secalinus oligostachys. Nijmegen (K. en R.). 
Hordeum jubatum. Nijmegen (aang.) (K. en R.). 
Lolium remotum. Ha te r t (vlasland) (K. en R.), 


