
Veluwenummer

Welke organisatie op het gebied van

natuurbescherming het „Planken Wam-

buis" echter zal verwerven, is nog

steeds niet bekend. De Vereniging tot

Behoud van Natuurmonumenten in Ne-

derland heeft met overheidsgeldenvoor-

lopig de helft van de aandelen van de

B.V. Planken Wambuis in bezit gekre-

gen, in afwachting van een beslissing
wie de uiteindelijke eigenaar zal wor-

den. De daartoe door de staatssecre-

taris van CRM ingestelde commissie

heeft nog geen advies uitgebracht.
De Veluwe, dat na de Waddenzee het

grootste aaneengesloten natuurgebied
is dat ons land bezit brengen wij onze

lezers eens extra onder de aandacht.

De sluipende aanslagen (zoals wegen-

aanleg e.d.) hebben reeds meegewerkt
aan de aanzienlijke teruggang van bij-

voorbeeld Korhoen, Wulp, Nachtzwaluw,

Duinpieper, Fluiter, Boomleeuwerik en

het verdwijnen van de Klapekster als

broedvogel. Dit nummer wil er toe bij-

dragen dat men zich, meer dan tot nu

toe het geval is geweest, bewust wordt

van de enorme waarde van de Veluwe

als natuur- en landschapspark in ons

dichtbevolkte land.

Aan de eerste voorbereidingen van dit

speciale Veluwenummer werkten de in-

middels overleden heren Jan Dekker,

administrateur en redactielid, en A. B.

Wigman, Veluwekenner bij uitstek, mee.

Behalve dat wij graag een algemeen
artikel over de Veluwe hadden opge-

nomen waarin van bevoegde zijde en

op deskundige wijze een overzicht

wordt gegeven van de in de laatste

vijftien jaren gepleegde aanslagen op

de natuurgebieden op de Veluwe zou-

den wij ook de geplande acties ten be-

hoeve van het landgoed „Planken Wam-

buis” willen ondersteunen. Op beide

wilden wij niet langer wachten.

In „Natuurbehoud” (mei 1974, pag. 30)

werd de aandacht besteed aan de vei-

ligstelling van het landgoed „Planken

Wambuis”, waarover de onderhande-

lingen in het voorjaar 1974 met succes

werden bekroond.

Voor een lijst van waardevolle adressen

betreffende de Veluwe konden wij geen
ruimte meer vrijmaken en verwijzen wij
naar het volgende nummer.
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