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PRIJS PER JAAR I 6.50 BIJ VOORUITBETALING. 

VOOR DEN IMBOSCH. 

De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten gaat den Imbosch koopen. 
De naam is bekend genoeg, want wanneer we in onze prille jeugd de „bergen" 
van de Veluwe leerden, dan genoten we als de hoogste den Imboschberg 

n o meter hoog. Deze top behoort echter al sinds zeven jaar aan de Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten, hij hgt in het Word-Rhedensche zand met nog een 
collega van dezelfde hoogte in de buurt van de Posbank. Langs den oostrand van de 
Onzalige Bosschen tot den Elsberg toe liggen nog tal van toppen, hooger dan honderd 
meter: het hoogste deel van de hooge Veluwe. 

Het hoogste punt in het landgoed, dat wij nu aankoopen, hgt op 104 m en wel 
in het Terletsche veld, oostelijk van de Wolfdel. Aan de andere zijde van de Wolfdel 
wordt een hoogte bereikt van bijna honderd meter. Dat is de hooge heide bij de hoeve 
Terlet en die is ook in de koop begrepen. De straatweg van Arnhem naar Apeldoorn 
van mijlpaal 6 tot mijlpaal 10 wordt dan onze westgrens. 

Bij de hoeve Terlet, rechts van den weg in de richting Apeldoorn ziet ge in de heide 
een stuntelig laantje van nog al bochtige berken. Dit is het begin van een der allermooi-
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ste wandelingen in Nederland: de Rozendaalsche Ringallée, de Noordgrens van den 
Imbosch. Wanneer we dit laantje inslaan, komt daar al spoedig meer „stijl" in. De 
berken worden grooter en mooier, aan den rechterkant krijgen we bosch en naar links 
houden we prachtige vergezichten over het Loenensche Veld en de Zilvensche heide. 

Het Loenensche veld heeft in de laatste zes jaren veel van zijn oorspronkelijke 
groote schoonheid ingeboet. Het is grootendeels door de gemeente Apeldoorn in 
werkverschaffing beboscht en er zijn uitgebreide grindgravingen aangelegd. Intusschen 
heeft Apeldoorn nog een stuk van bij de honderd hektaren als natuurreservaat ge

spaard. Daarin lagen mooie 
J V ' ^ L ^ F ' l l f l j Q f l PS*~ [/' . ' W " * ' ! partijen van Jeneverbes, die zijn 

grootendeels tijdens de werk
zaamheden door brand vernield, 
maar er is nog heel wat van 
over en de rest kan zich her
stellen. Ongetwijfeld zal de ge
meente Apeldoorn het reservaat 
in eere houden en zorgen voor 
een goede aansluiting aan de 
nieuwe bebossching. Bij de ont
ginning is op groote schaal ge
bruik gemaakt van „stadsvuil" 
van Apeldoorn, waardoor het 
jong plantsoen verlevendigd 
werd met allerlei kluchtigen op
slag en ik heb daar eens een 
lekker maaltje tomaten van mee
gebracht. De paddestoelflora 
van dat bosch zal er in de eerste 
jaren ook wel „schnurrig" uit
zien. Maar ik hoop en ben er 
trouwens zeker van, dat wij 

aan Apeldoorn een goeden buur zullen krijgen en dat hebben wij hard noodig. 
Aanvankelijk loopen wij nog altijd op een hoogte van omtrent 80 m boven A.P. 

Maar na een halfuur gaans gaat de weg dalen. We krijgen nu aan den rechterhand eerst 
wat bosch van jonge grove dennen en dan een open plek, waar eenigen tijd geleden 
zwaar hout is geveld. Thans is het veld dicht begroeid met heide en vooral met Roode 
Boschbes of Vosbes {Vaccinium Vitis Idaea). Deze Vosbes is een bijzondere trek van 
het landgoed de Imbosch. Ik ken maar één plek in Nederland, waar ze nog dichter 
en overvloediger groeit en dat is in het heel oude boschje bij Nuyl, vlak tegen ons 
Natuurmonument van de Dwingelo'sche heide. Aan den Imbosch is de uitgestrekt
heid trouwens grooter. Het had mij al lang gehinderd, dat wij op Hagenau en Rheder-
oord betrekkelijk weinig Vosbes hadden, maar nu kan ons Natuurreservaat Veluwe-

Fig. 1. Het begin van de Ring Allee aan den Apel-
doornschen weg. 
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Fig. 2. De Ring-allee van den Imbosch. 
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zoom desnoods duizenden kilogrammen leveren, om er „Preisselbeeren"jam van te 
maken. 

We willen hier even rechtsaf slaan, den „Brandweg" is, die hier regelrecht zuid
waarts verloopt en ons ten slotte zou doen belanden bij den Zypenberg, ook alweer 
een prachtige wandeling van anderhalf uur. Wij vergenoegen ons echter met te ge
nieten van het prachtige vergezicht over Loenensche veld en Zilvensche heide met op 
den voorgrond onze sierlijke Ring-allée. 

Die zoeken we nu weer op. Gaandeweg dalen we en als we na een klein half uurtje 
bij de grenspaal komen, dan zijn we daar nog maar een goede 30 m boven A.P. en aan 
het hoofd van de ondiepe vallei, die zich noordoostwaarts uitstrekt naar Eerbeek. 

Inderdaad zijn we hier dan ook 
dicht bij den oorsprong van de 
beek, die water en beweegkracht 
levert aan de papiermolens van 
Coldenhave. Beken zijn, zooals 
ge weet in dezen hoek van de 
Veluwe uiterst zeldzaam. In ons 
heele Reservaat Veluwezoom heb
ben wij niet anders dan de Beek-
huizer beek en het bronnetje aan 
den Zypenberg. En wanneer ik 
hier nu bij onze grenspaal sta en 
denk aan de bronnetjes een kilo
meter noordwestwaarts, dan heb 
ik weer een groote worsteling 
met het Tiende Gebod. Daar heb 

Fig. 3. Uitzicht op de Ring-allee en het Loenensche veld. M 1 iQC,,. „ „ 
y. . I , , . , 1 . u* veei Kisi mee. 
Up den voorgrond de dtcht-aaneengesloten vegetatie 

van Vosbes. 0 n z e RmgaUee, onze grens, 
buigt nu opeens regelrecht zuid

waarts om. Het stuk van den Imbosch, dat dezen Noordoosthoek vult, heet het Kou
werik en hier is het, dat wij de meeste kans hebben om sporen te zien van herten 
en reeën van vossen en misschien ook een enkele das. Ik weet alvast zeker, dat de 
dassenfamilie, die huist heel in het zuiden aan den Ossenberg, haar strooptochten 
uitstrekt tot het Word-Rhedensche zand. Hier aan het Kouwerik zagen we ook 
binnen een kwartier een boomvalk, een korhaan en een zwarte specht. Je zoudt 
zeggen een knooppunt van natuurleven. 

Al heel gauw bereiken we de Eerbeeksche baan, een heel oude verkeersweg, die het 
landgoed doorsnijdt en ons eenerzijds naar Coldenhave en Eerbeek, aan den anderen 
kant naar Velp zou brengen. Maar wij hebben nu eenmaal die Ringallée in den kop 
en die gaat nu nog een paar kilometer zuidwaarts door bosch en heide, buigt bij het 
woord Imboschberg weer Westwaarts en een uur rechtdoor loopend zouden we 
weer terecht komen op den Apeldoornschen straatweg en hadden dan vrijwel precies 



VOOR DEN IMBOSCH sa sa sa sa sa sa sa 229 

den „tour de propriétaire" volbracht. Maar dan mogen we het groote dennenbosch, 
links van het laatste stuk van den weg er nog bij rekenen. 

Ik kan u deze wandeling sterk aanraden. Besteed er desnoods een heelen dag aan, 
dan kunt ge af en toe van de Ringallée uit in het landgoed zelf doordringen en u een 
denkbeeld vormen van wat daar in den loop der tijden tot stand is gekomen. Het is 
zoowat een derde deel heide, een derde deel loofbosch, een derde deel naaldhout met 
eenige perceeltjes bouwland. Het bosch is, zooals dat door heel Nederland met oude 
terreinen het geval is, van zeer uiteenloopende kwaliteit en samenstelling. De mooiste 
gedeelten zijn die, waar de oorspronkelijke, echt Nederlandsche natuur tot haar recht 
komt en dat is hier het eiken-
berkenbosch. En soms krijg je in 
deze streken den indruk, dat de 
berk alleen het wel af kan. 

Met den aankoop van den Im
bosch krijgt het bezit van de 
Vereeniging tot Behoud van Na
tuurmonumenten aan den Zuid
oosthoek van de Veluwe nu een 
uitgestrektheid van vijftig vier
kante kilometer, een afmeting, die 
haast den zoo vaak misbruikten 
naam van Nationaal Park zou 
wettigen. Wanneer we dezen 
winter soms een studieuze bui 
hebben, dan moeten we het eens 
hebben over de beteekenis van de 
woorden Nationaal park, natuur
m o n u m e n t , n a t u u r r e s e r v a a t , 
wildreservaat, cultuurreservaat 
enz. Langzamerhand hebben wij 
daaromtrent wel eenige ervaring Fig. 4. In het Kouwerik. 
opgedaan. 

Ik voor mij wil wel erkennen, dat wij hier verlegen zitten om een goeden naam. 
Tot nog toe was ik erg tevreden met de kwalificatie Natuurmonument Veluwezoom 
en het monumentale zat voor mij dan vooral in de met bosch en hei bedekte uitspoe-
lingsdalen en heuvels langs den rand. Maar met de Rhedensche en Word Rhedensche 
hei en den Imbosch er bij kunnen we nu eigenlijk niet meer spreken van Veluwe-
„zoom". Eigenlijk zou het moeten heeten de Zuidelijke Hooge Veluwe, maar die 
naam van Hooge Veluwe is al aangenomen door het would-be „Nationale Park" bij 
Otterloo. Vindingrijke lezers mogen ons hier uit den brand helpen. 

De bezitting van Natuurmonumenten krijgt nu in de richting Noord-Zuid een groot
ste lengte van negen kilometer en in de richting West-Oost nog iets meer. Bijna de 
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helft is heide, de rest is bosch. Iedereen is welkom en iedereen kan iets van zijn gading 
vinden. De automobilisten kunnen een wandelrit maken van Beekhuizen over Zypen
berg en Posbank naar de Diepe Steeg en zoo naar de Middagter Allee. Zij doorkruisen 
daarbij een gevarieerd landschap en genieten een eindweegs van het prachtige verge
zicht naar den Gelderschen Achterhoek met Hoog Elten, de Kleefsche bergen, 
Hettenheuvel en Montferland in het verschiet. Ditzelfde vergezicht lokt autobussen 
uit alle deelen van het land naar de Posbank. 

Op zonnige zomerzondagen is die weg voor fietsers en voetgangers heel onveilig, 
maar ook voor hen is gezorgd en ze kunnen licht van dat stukje automobielweg afstand 
doen, want dat is maar een heel klein deel van het groote geheel. De voetganger heeft 
het 't best, want die kan letterlijk overal komen. Hij weet plekjes te vinden, waar het 
uitzicht nog veel en veel ruimer en mooier is dan bij Posbank, Kaap, of Koepel van 
Viruly. Maar naast het schoone geheel kan hij zich ook verdiepen in de bijzonder
heden. Dit aloude cultuurlandschap is op velerlei wijze behandeld. Pronklievende en 
bij zonderheidminnende achttiende-eeuwers hebben er heel rare bokkesprongen ver
toond, eigenaars van rustiger aard en bescheidener opvatting hebben beboscht en 
ontgonnen, niet zonder reden van hoop op zegen, het schamele schaap heeft de heide 
bewerkt, de jachtminnaar heeft het wild begunstigd en het gedierte, dat naar zijn 
oordeel schadelijk was, bestreden. Uit dit bedrijf zijn heel mooie en heel leelijke dingen 
voortgekomen en de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft nu tot 
taak, om uit dit allegaartje heel geduldig iets op te bouwen, dat zoo veel mogelijk de 
oorspronkelijke natuur benadert, zonder nochthans geheel en al de cultuurlandschap
pen, die een recht van bestaan hebben verkregen, te onderdrukken. Hoofdzaak blijft 
evenwel bevordering en herstel van de inheemsche flora en fauna, echter zonder 
verdoezeling van de voor dit deel van Nederland zoo merkwaardige geologische ge
steldheid. Hier liggen wel eens tegenstrijdige belangen, maar ze zijn niet onvereenig-
baar. De uitgestrektheid van het gebied, de verzekerdheid van het bezit maken het 
mogelijk, dat op den duur hier de hoogste idealen kunnen worden verwezenlijkt. 
En de voetganger moet nu maar het heele reservaat doorsnuffelen. Hij zal dan heel 
veel vinden wat hem nu reeds groote bevrediging schenkt en kan zijn verlangens en 
bemerkingen altijd richten aan Heerengracht 540 te Amsterdam. Ik zou hier nog 
een heele verhandeling aan kunnen vastknoopen, maar doe dat later liever nog eens 
uitvoerig en met de noodige documentatie. 

Alleen nog dit. Deze aankoop van den Imbosch is een noodzakelijke aanvulling 
van ons Natuurreservaat Veluwezoom. Dit Natuurreservaat zelve is weer een onder
deel van de groote onderneming, die zich tot taak stelt, om van het grootsche en 
tegelijk zoo bekoorlijke en wetenschappelijk belangrijke landschap van de Veluwe te 
redden wat er nog te redden valt: de aloude bosschen, de uitgestrekte heiden, de 
getuigenissen van de oorspronkelijke bevolking van deze streek, de getuigenissen van 
het geologisch tijdperk onmiddellijk voorafgaand aan den Ijstijd, van den Ijstijd 
zelve en wat daar weer onmiddellijk op volgde. Die geschiedenis is het duidelijkst 
te lezen in de heidevelden en de zandverstuivingen en dat is een van de redenen, 
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waarom wij die landschapstypeu trachten te bestendigen. Het is zeer te betreuren, 
dat die Ijstijd niet bijtijds „populair" is geworden. De Nederlanders zijn in dit 
opzicht slecht onderwezen en onvoldoende opgevoed. Verscheidene lezers van 
De Levende Natuur zullen dit misschien niet beamen, want zij hebben met Van der 
Lijn keien verzameld op het Schaddeveld of met Butter en Oppenheim den steentijd 
nagespeurd in de verschillende Zanden. Van Baren heeft ons rondgeleid en Boerman 
heeft in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap de aandacht gevestigd 
op die allerbekoorlijkste smeltwaterruggen, de asar of eskers. Henk van Laar brengt 
zijn jongelui ook op de hoogte en Wageningen laat zijn stem hooren. Dat is alles 
mooi en goed, maar het moet nog 
een poosje duren, eer het Groote 
Publiek zich in die dingen ver
heugt, eer de Gemeenteraden 
bebouwingsvoorschriften geven, 
waarbij eskers en tumuli en in
teressante droogtedalen worden 
ontzien. Gelukkig hebben Gede
puteerde Staten van Gelderland 
reeds een mooie daad verricht 
met het uitvaardigen van een 
Monumentenverordening. 

Intusschen is het prachtige 
massief van Garderen reeds be
dorven door hokjesbebouwing en 
grintgraverij en dreigen op menig 
andere plaats dezelfde gevaren. 

Onder deze omstandigheden is 
het van het allergrootste belang, 
dat alles wat de Veluwe nog aan 
eigen schoons heeft, geraakt in 
veilig bezit van betrouwbare licha
men. Het is nu nog tijd, om dat 
te verzekeren. Reeds is veel verkregen in de bezittingen van de Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten, die van het Geldersch Landschap, van sommige 
Gemeenten (Arnhem, Apeldoorn). In het Staatsdomein liggen de reservaten, ingesteld 
door het Staatsboschbeheer en wij mogen verwachten, dat ook elders in Staatsdomein 
en Kroondomein rekening wordt gehouden met het bewaren van typisch Veluwe-
landschap. Dan is er ook nog de Stichting Hooge Veluwe, en de uitgestrekte mili
taire terreinen hebben hier een schoone vredestaak. Met nog hier en daar eenige 
honderden hektaren aan te koopen, schieten we al een heel eind op en dan zal in de 
toekomst de Veluwe voor een Nederlandsch volk, dat nog beter voorgelicht is dan 
thans, de groote beteekenis krijgen van werkelijk hoogstaand lustoord en studieveld. 

Fig. 4. Jeneverbes van het Loenerveld. 
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In dit licht moet ge nu onzen aankoop van den Imbosch beschouwen. Ik heb aldoor 
reeds gedaan alsof hij reeds gekocht was, maar dit gebeurt eerst op i Januari 1938. 
De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft een beroep gedaan op 
het Nederlandsche volk om de koopsom van ƒ275.000 bijeen te brengen, hetzij in 
giften, hetzij door deel te nemen in een 2l/-> percents obligatieleening of het verstrek
ken van renteloos voorschot. Op het oogenblik, dat dit artikel wordt afgedrukt is er 
op de obligatieleening ingeteekend voor ƒ 187.000, aan giften is ingekomen ƒ 55.706 
aan rentelooze voorschotten ƒ3.750. Die laatste vallen blijkbaar niet in den smaak. 
Ik houd het met de giften, groote en kleine. Als ieder, die dit jaar aan de Posbank 
het vergezicht heeft genoten, één gulden gestort had in de kas van Natuurmonumen
ten, dan waren wij al lang klaar en dan schoot er nog wat over voor twee of drie andere 
ook hoognoodige dingen. Wie zich in dit opzicht schuldig voelt, kan die gulden altijd 
nog sturen op postgiro 32391 van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
te Amsterdam. Meer mag ook. 

Hoe fraai zou het zijn, indien wij dit beroep niet hadden behoeven te doen, indien 
wij zoo'n aankoop konden bekostigen uit eigen middelen. Ook dit zou mogelijk zijn, 
wanneer allen, die profiteer en van onze natuurmonumenten, alle bezoekers van 
Veluwezoom, Oisterwijk, Texel, Heilo'sche Bosch, Leuvenumsche Bosch etc. etc. 
de verplichting gevoelden, om lid te zijn van de Vereeniging tot Behoud van Natuur
monumenten. Hoe eenvoudig, nietwaar? JAC. P. THIJSSE. 

sa sa sa 

DE S LU FT ER. 

Zoiets hadden we nog nooit gezien! Langs de westkant van de Sluftervlakte 
stonden honderden grassprietjes. En wat voor grassprietjes! grappige, stijve 
plantjes met lakrode stengeltjes. Welk grasje dat wel was? Onze flora zweeg 

als een graf. Daarom stuurden wij er een paar naar Amsterdam, naar den Heer P. Jan
sen. Per ommegaande verzocht hij ons om meer. Kort nadat we hem een gros van dat 
goedje hadden doen toekomen, kregen we een brief: 

„Roei ze niet uit! Het is Catapcdium loliaceum, een nieuwe soort voor ons 
„land. 

„Oorspronkelijk komt ze uit het mediterrane gebied, waar ze een algemene 
„strandplant is. Ze heeft zich langs de kusten van de Atlantische Oceaan verspreid 
„tot in Schotland en op de Hebriden. 

„Op het eerste gezicht gelijkt ze het meest op een miniatuurvorm van een 
„Lolium, klein, laag en stijf, maar bij nader toezien blijkt ze een geheel andere 
„bouw der bloeiwijze en der aartjes te bezitten. Ze bezit namelijk een tros en 
„niet een aar. De spil is in doorsnede driehoekig, en de aartjes zijn afwisselend 
„geplaatst langs de twee smalle zijden der spil en kort gesteeld zodat aan de 


