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Commissie tot Bescherming der wilde Flora.

De oorzaak der instelling van de Commissie was de verontrustende

achteruitgang van de plantenrijkdom van ons land. In het begin der

19e eeuw had dezereeds de aandacht der botanici getrokken; Vuyck

en enkele jaren later Goethart sprak er over op vergaderingen der

Vereniging (zie Kruidkundig Archief 3e Ser. Dl. II en 1905) maar

tot daden kwam men niet. Waarschijnlijk droeg de oprichting der

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, die
in 1905 plaats vond, hiertoe het hare bij. Toch was de toestand nog
allerminst bevredigend; zowel door ontginning als anderszins ver-

dwenensteeds weer vindplaatsen van zeldzame planten en in overleg
met enkele leden der Commissie voor het Floristisch Onderzoek nam

de voorzitter der Vereniging in
1927de zaakter hand. In de floristen-

vergadering van 4 Januari van dit jaar leidde hij het onderwerp in en

betoogde, dat het op de weg der Vereniging lag maatregelen te be-

ramen ten einde de verarming der Flora van ons land tegen te gaan.
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Als haar eerste taak beschouwde de commissie het verkrijgen van

een overzicht der verspreiding van de zeldzame inlandse planten,
teneinde na te gaan, welke inderdaad bescherming nodig hebben.

Na bereiken van dit doel zou de commissie dan tevens een inzicht

verkregen hebben in de vraag op welke terreinen onze zeldzame

planten en plantengemeenschappen te vinden zijn, waarna door

overleg met overheidslichamen, de Vereniging tot Behoud van

Natuurmonumenten of met partikulieren maatregelen tot bescher-

ming van deze terreinen beraamd zouden kunnen worden.

Een lijst van zeldzame soorten, omvattende 255 Phaherogamen
en Vaatkryptogamen (zie Kruidkundig Archief 1927) werd na

mondeling en schriftelijk overleg opgemaakt en met de gegevens der

tegenwoordige verspreiding in kaartsysteem gerangschikt. Als resul-

taat hiervan was het mogelijk voor de Vereniging tot Behoud van

Natuurmonumenten een uitvoerig rapport op te maken der in bota-

nisch opzicht belangrijke terreinen in enkele der meest bedreigde
delen van ons land.

Eveneens bleek het van betekenis, dat een Commissie van Advies

bij het Staatsbosbeheer ingesteld werd, waarvan ondergetekende lid

en voorzitter werd; het behoud van verschillendebotanisch waarde-

volle terreinen kon op die manier bereikt worden.

In 1930 kwam door samenwerking van Goethart met enkele

leden van deze Commissie en die van het Floristisch Onderzoek

tot stand de stichting „Instituut voor Vegetatie-Onderzoek in

Nederland” (I.V.O.N.). Door die stichting werden de sinds 1902

volgens de hoklijsten-methode verzamelde gegevens in een vorm

gebracht, die het mogelijk maakt ze onmiddellijk te verifiëren en

te gebruiken. Met behulp der voor elk stafkaartblad vervaardigde
albums (zie Bijlage II bl. 62 Kruidk. Archief 1931) is de verspreiding
der in ons land voorkomende Phanerogamen en Vaatkryptogamen
zeer overzichtelijk geworden. Met deze, dank zij J. G. Sloff en zijn
medewerkers tot stand gebrachte arbeid begon tevens een hernieuwd

onderzoek der verspreiding met behulp der hoklijsten-methode, dat

in de volgende jaren zulke belangrijke resultaten heeft afgeworpen.
In het jaar 1931 bleek er groot gevaar te bestaan voor de zinkflora

Na enige diskussie werd besloten om aan de ledenvergadering
voor te stellen een Commissie tot bescherming der Wilde Flora

te benoemen. Aldus geschiedde en in de ledenvergadering van

27 Februari 1927 werd dit voorstel aangenomen,waarna hetbestuur

tot leden der Commissie aanwees de HH. A. W. Kloos, C. Sipkes,

J. G. Sloff, Jac. P. Thijsse, H. Uittien, L. VuvcKen Th. Weevers.

De commissievergadering op 23 April 1927 koos ondergetekende
tot voorzitter en J. G. Sloff tot Secretaris.
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van het Geuldalen voor de bosflora der hellingen ten Oosten daarvan.

Het Geuldal van Epen tot aan de Belgische grens en het Plateau

van het Vijlenerbos waren nl. uitgekozen als waterbassins voor

een hydraulische accumulator, welks energie omgezet in elektrische

voor despitsuren zou moeten dienen; het gevolg hiervan zou natuur-

lijk een totale vernietiging dezer botanisch zo merkwaardige terreinen

zijn geweest. Gemachtigd door de Botanische Vereniging werd

daarom door de Commissie tot bescherming der Wilde Flora een

vergadering bijeengeroepen der besturen van een aantal verenigingen

op het gebied der biologie, toerisme en natuurbescherming. De

vergadering had tot gevolg de stichting ener blijvende commissie,
de Contact Commissie inzake Natuurbescherming, die zeer belang-
rijk werk heeft gedaan en nog doet. Wat betreft het Geuldal bleek

al spoedig, dat het gevaar niet dreigend was; van de ontworpen

plannen werd afgezien, maar op allerlei gebied der natuurbescher-

ming gaf de Contact Commissie leiding; de bespreking daarvan is

echter hier niet op haar plaats.
In 1934 dreigde gevaar voor de vindplaats van de zeldzame

Campanulacee Wahlenbergia hederacea, een plant die juist een jaar

tevoren in de omgeving van Tubbergen teruggevonden was. Op
voorstel der Commissie was het Bestuur der Vereniging bereid

deze vindplaats te beschermen door pachten van het kleine moeras-

sige heideterrein, waar de Wahlenbergia voorkomt. Dit was een

enkel lichtpunt, waartegenover staat, dat in allerlei delen van ons

land de vernietiging en het bederfvan natuurterrein hand over hand

toeneemt. Het verslag van J. Heimans, die het secretariaat vervulde

gedurende het jaar 1937 dat J. G. Sloff, door rouleren der bestuurs-

funkties afgetreden was, staat dan ook in mineur evenals de volgende

verslagen van de laatstgenoemde.

Ondergetekende hield in zijn funktie van voorzitter der Ver-

eniging in Januarie 1938 een jaarrede over ,,de betekenis van Natuur-

monumenten voor de botanische wetenschap” waarin hij de nood-

zakelijkheid van een goede natuurbeschermingswet betoogde. Korten

tijd later kwamen op initiatief van het bestuur der Botanische Ver-

eniging in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen de ver-

tegenwoordigers van wetenschappelijke biologische en geologische

verenigingen samen met enkele leden van de Natuurkundige Af-

deling der Akademie. Het resultaat was het zenden van het volgend
adres aan de Ministers van Onderwijs, van Economische Zaken en

van Sociale Zaken, welke aktie door de Koninklijke Akademie

krachtig werd gesteund. „Door de krachtdadige wijze, waarop in de

laatste jaren de ontginning der zogenaamde woeste gronden mede

ter wille der werkverschaffing ter hand genomen is, zullen de grote
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samenhangende complexen hoogveen, rietmoeras, schrale weide enz.

binnen enkele jaren geheel verdwenen zijn. Hieruit zou een groot
nadeel voortvloeien voor de beoefening van de biologische en geolo-

gische wetenschappen. Het mag toch als een bekend feit ondersteld

worden, dat voor de studie van deze wetenschappen in haar vollen

omvang het noodzakelijk is, dat goede specimina van dergelijke
terreinen in ons land bewaard blijven; zijn deze eenmaal verdwenen

en ontaard dan is het voor de mens onmogelijk ze weer te doen

ontstaan; zij zijn het produkt van natuur en tijd. Ondergetekende
verzoekt dientengevolge uwe Excellentie ter wille van de wetenschap
te willen bevorderen, dat door een Natuurbeschermingswet ten

spoedigste een behoud van natuurwetenschappelijk belangrijke
terreinen verkregen kan worden; dat waar van Regeeringswege of

met geldelijke steun van de Regering ontginning van woeste gronden

geschiedt, zorg gedragen wordt, dat voor de wetenschap belangrijke
terreinen gespaard blijven”.

De Natuurbeschermingswet bleef een vrome wens; aan de tweede

vraag werd ten dele tegemoet gekomen doordat sedert 1940 slechts

dan kultuurtechnische werken van regeringswege uitgevoerd of

geldelijk gesteund mogen worden, wanneer door den minister van

Economische Zaken en die van Onderwijs, Kunsten en Weten-

schappen is verklaard, dat hiertegen geen bezwaar bestaat uit het

oogpunt van natuurbescherming en landschapsschoon. Een centrale

commissie van natuurbescherming werd ingesteld om de ministers

van raad te dienen.

Ondertussen was ook op ander terrein der natuurbescherming
door de Commissie werk verricht: in 1938 werd op haar advies de

helling van de Bemeler Berg met de zo merkwaardige Mesobrometum

vegetatie door de Botanische Vereniging gepacht van de gemeente

Bemelen en daarmede een tweede stap gedaan op de weg der natuur-

bescherming met de daad. Helaas bleek al spoedig, dat een op die

helling gelegen mergelgroeve weer aan een ander en wel aan een

champignonkweker was verpacht, wiens bedrijf een vervuiling van

terrein dreigde teweeg te brengen. Protest mocht niet baten en had

alleen het gevolg, dat de pacht aan de Botanische Vereniging opge-

zegd werd, zodat het kostbare terrein weer opnieuw zonder bescher-

ming was.

De gegevens omtrent groeiplaatsen van merkwaardige planten in

het Archief van de secretaris bijeengebracht, waren van veel nut

bij het verstrekken van inlichtingen en adviezen aan verschillende

organisaties op het gebied der natuurbescherming. Meer in het

biezonder was dit het geval bij het opmaken van de door de president
van de Rijksdienst van het Nationale Plan in de Staatscourant ge-
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plaatste lijst van terreinen, waarin geen werken mogen uitgevoerd
worden zonder dat hiervan kennis is gegeven aan de Directeur van

het Nationale Plan. Hierdoor is wel geen absolute beveiliging van

een op de lijst geplaatst terrein verkregen, maar de kans
op onaan-

gename verrassingen is kleiner geworden; in elk biezonder geval
moet overwogen of de economische belangen, dan wel die der

natuurbescherming prevaleren.
Als we bedenken, dat deze lijst nog slechts een voorlopige is, die

over enige tijd door een meer volledige zal vervangen worden, dan

is het duidelijk, dat in afwachting van een goede natuurbeschermings-
wet hierdoor toch een belangrijke stap vooruit gedaan is op de weg,

die tot beveiliging van de merkwaardige plantensoorten leiden moet.

Maar er is „periculum in mora”; door de biezondere omstandig-
heden, waaronder wij nu leven, gaat het verdwijnen van terreinen

met een voor de wetenschap belangrijke flora en fauna met ont-

stellende snelheid.

Al heeft de Commissie in verschillende gevallen niet het doel

kunnen bereiken, waarnaar zij streeft, toch heeft zij door haar werk

kunnen bijdragen rot de bescherming der wilde flora van ons land.

Th. Weevers.


