
1 APRIL 1930. AFLEVERING 12. 

^ • 4 * 
DE>L.EVE:NDE/ 

NATUUR,-

«sp« 
NADRUK VERBODEN. 

Opgericht door E. HEIMANS, J. JASPERS Jr. en Dr. JAC. P. TH1JSSE. 
REDACTIE: 

J. HEIMANS, AMSTERDAM. 

Dr. JAC. P. THIJSSE, BLOEMENDAAL. 

ADRES DER REDACTIE: 

Dr. JAC. P. THIJSSE, BLOEMENDAAL. 

UITGAVE VAN: 
W. V E R S L U Y S TE AMSTERDAM. 

ADMINISTRATIE : 

2e OOSTERPARKSTRAAT 223, AMSTERDAM. 

PRIJS PER HALFJAAR f 3.25. 

DE OOSTELIJKE VELUWEZOOM. 

NOG is het pleit voor Drente niet beslecht (er ontbreken nog eenige tien
duizenden guldens), of de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
doet alweer met grooten ernst en met goed vertrouwen een beroep op den 

goeden wil en offervaardigheid van de burgerij van Nederland. Ditmaal geldt 
het een van onze beroemdste wandeloorden: den Veluwerand tusschen Arnhem en 
Dieren. Sedert eeuwen wandelen daar landgenoot en vreemdeling in groote 
vrijheid en tamelijk wel zonder erg, of die mooie bosschen en heiden nu ook 
eigenaars hebben of niet. Inderdaad hebben zij eigenaars en die kunnen er 
tamelijk wel mee doen, wat zij willen. En zoolang wij geen goede Natuurbe-
beschermingswet hebben of een wet op het ontwerpen en uitvoeren van Streek
plannen, bestaat de mogelijkheid dat dit „vrije gebied" wordt geparcelleerd voor 
villaterreinen en dan mogen de wandelaars en natuurvrienden kuieren tusschen 
de hekjes, zooals dat reeds op zoo menige plaats in ons land het geval is. 
Natuurlijk is in een dicht bevolkt land als het onze en in een tijd, waarin iedereen 
wel graag „buiten" wil wonen een zelfs vrij sterke bebouwing onvermijdelijk. 
Daarom is het des te meer noodig, dat wij er voor waken, om de schoonste en 
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merkwaardigste landschappen van ons land vrij te houden. De eenige manier, 
om die vrijheid te verzekeren, is aankoop door de Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten of dergelijke lichamen of door den Staat. 

Nu was er een groote verandering in de eigendomstoestanden van den Ooste-
lijken Veluwerand op til en wel de Worth-Rhedensche Marken zouden op 19 Maart 
in de veiling komen. Daarmede dreigde versnippering en bebouwing van het 
unieke landschap van heuvelen en erosiedalen, dat twintig jaar geleden in ons 
tijdschrift uitvoerig is beschreven onder den titel van Nederlands Thüringen. Het 
spreekt van zelf, dat de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, sedert 
zij vasten voet op den Veluwerand had verkregen door den aankoop van Hagenau, 
Rhederoord, Fagelsheide en het Asselt, de oogen niet sluiten mocht voor de 
Worth-Rhedensche heide en haar Voorzitter heeft zich dan ook al meer dan 
twintig jaren voorbereid op het geval, dat de Mark geveild zou worden en heeft 
nu overleg gepleegd met het gemeentebestuur van Rheden, de bestuurderen en 
markgenooten van de Marken en met de belendende eigenaars. De uitkomst van 
dat overleg is dat de Vereeniging koopster kan worden van „Neerlands Thüringen" 
met daarbij nog de landgoederen Herikhuizen en Beekhuizen. Het hotel Beek
huizen met aangrenzend gebied komt aan de gemeente Rheden. 

Zoodoende wordt voor goed behouden de heele Veluwestrook van Velp tot 
Dieren, uitgezonderd de Onzalige Bosschen en het landgoed Middagten, die beide 
in goede handen zijn. De gemeente Rheden, die onmiddellijk groot belang heeft 
bij deze zaak, heeft de Vereeniging krachtig gesteund. Wanneer de Vereeniging 
de Worth-Rhedensche heide verwerft, verbindt zij zich tegenover de gemeente 
Rheden om die heide ongeschonden te bewaren. Daar tegenover verplicht de 
gemeente zich om de Velper heide, haar eigendom, onbebouwd te laten. Zoo
doende wordt er een veilige natuurruimte gesticht met een oppervlakte van 
30 vierkante kilometer in het schoonste deel van ons land. 

De Vereeniging heeft daar een bedrag voor noodig van ƒ 450.000. Twee leden 
der vereeniging hebben ieder reeds ƒ75000 ter beschikking gesteld, blijft dus 
nog drie ton. Wij mogen verwachten, dat de gemeente Arnhem het goede voor
beeld van Rheden zal volgen en dat ook de Provincie Gelderland zich niet 
onbetuigd zal laten. Maar boven alles moeten wij het hebben van de wandelaars 
en natuurvrienden, die zich en hun nageslacht de zekerheid willen verschaffen 
van vrij te kunnen ronddolen in het schoonste deel van Nederland. 

Zucht nu niet: „eerst Drente en nu alweer dit", maar tast blijmoedig in den 
buidel, want dit is de aangenaamste manier van geld uitgeven en geld besteden. 

JAC. P. THIJSSE. 


