
klimmer beschutting temidden van 
eeuwige sneeuw. 

Tusschen de bergen liggen de meren , 
lieflijk omrand met loofboomen. Vis
schers hebben er een waar par~dijs 

ligt een wondermooi natuurpark met " Hunt Falls, waar 't water van de 
wilde ~ieren, die er als in hun eigen bergbeek in de Cheyenne Caflon als 
omgeving leven, en op den top staat een lichtend gordijn langs de rotsen 
't W ill Rogers gedenkteeken, de wit - naar beneden valt. 
steenen " zonnetoren ", opgericht ter Een rustieke brug over den watrval 

voert naar 't graf van de schrijfster 
Helen Hunt Jackson, die temidden der 
geurende dennen haar rustplaats heeft. 

Aan de andere zijde van den berg 
stroomt de "Seven Falls" als het ware 
over zeven hooge treden, door de na
tuur in de rots uitgehouwen, naar 
beneden. 

pasu'eg van de Plkes Pcak 
I'ToegeT een Indianenpad. 

was Gedenkteeken vaor wui Rogers, 
populairen humorist en cowboy. 

den 

Rijke Amerikanen bouwden blok. 
hutten in de bosschen en tegen de 
~erghellingen. Deze, uiterlijk primi
tieve zomerhuizen, zijn van alle com
fort voorzien. Ze hebben stroomend 
water, zoowel als electrisch licht 

en jagers trekken door de wouden, 
speurend naar herten of eland, beren 
t:n bergleeuw (een soort panter) en 
:;dfs de vlugge antilope is hier vrij
gegeven wild. Alleen 't bergschaap 
wordt beschermd. 

Rustiger genoegens z:ijn tochten 
over de hard geplaveide wegen, die 
Zich door 't land slingeren in alle 
kleuren van den regenboog, en waar
van sommige zelfs geplaveid zijn met 
ecn goudamalgaam. 

Tegen de helling van de 

ccn 
Hierdoor 
reservaat moeten w()rd 

Gedurende den bez:e1 
het hardnekkige gerucht de rOlnd,e, 
het natuurmonument zijn waarde 
heel verloren had. 

Dit iaa. heb ik het eiland 
malen bezocht en ik ben tot 
overgestelde conclusie 

Inderdaad is de eerste 
de bezoeker krijgt, zOl:Kia,"i~ 

eere van den populairen humorist en 
cowboy. Overal langs den weg nooden 
steenen of houten tafels en stoelen 
tot picnicke'n en 't water uit den hel
deren bergstroom dient als koelen 
dronk. Vooral op Labor Day, den eer
sten Maandag in September, wanneer 
de beroemde autoraces hier gehouden 
worden, waar heel Amerika met be
langstelling naar uitziet, maken dui
zenden families van die zitjes ge
bruik. 

Een romantisch plekje IS de Helen 

gebied verdeeld 
een zestigduizend 

gelkg:en. De meesten zijn reeds 
in Augustus j.1. werden 

gevonden en onschadelijk 
gemaakt. Verder is het geheeIe terrein 
bezaaid met bunkers, keten, geschuts
opstellingen, loopgraven en prikkel-

, 
douche en radio. En ook 's winters 
worden ze bewoond, wanneer de eige
naars op ski's glijden langs de be
sneeuwde wegen en Colorado Springs 
't centrum vormt van de wintersport. 

Laat, wie naar Amerika gaat en 
tijd heeft en geld, niet alleen de Oost
en Westkust bezoeken, maar ook ge
nieten va~ 't romantische landschap, 
van 't middenwesten - dat doet den
ken aan Zwitserland, Noorwegen en 
Finland - 't landschap van den staat 
Colorado. 

Kenneth M . Argust en 
judi J. H . Mendeis. 

~g~JII' ..... In totaal zijn er 
een NlMort van allerlei aard 

geweest, w",~..r 'echtlel ook reeds een 
gedeelte is Het internee 
ringskamp voor politieke delinquenten 
is eind Juli van dit jaar voor goed ont 
ruimd. 

De Generale Staf heeft in Augustus 
j.1. een vertegenwoordiger gestuurd 
om na te gaan welke bouwwerken ver
wijderd kunnen worden. In principe 
zal alles, wat niet absoluut van belang 
voor de landsverdediging is, mogen 
ve.rdwi;nen. 

Door dezen maatregel kan zeker de 
helft van de bouwsels worden af 
gebroken, terwijl van het restant 
nog eens de helft zal worden dichtge-
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metseld. onder het zand bedolven en 
met helm beplant. Dit werk zal worden 
uitgevoerd door de Heide-Maatschap
pij onder auspici~n van Landbouw
herstel . dat ook het leeuwenaandeel 
van de opruimingskosten voor :z;ijn 
rekening neemt. 
• In den noordwesthoek is een geheel 

ondergrondsch betonnen bunkerdorp 
verruen. waarvan de verwijdering 
een onbegonnen werk is en ook te veel 
:z;ou gaan kosten. want het opruimen 
van een kubieken meter beton vergt 
een bedrag van dertig tot vijft ig gul
den. Voorts is er langs de noordzee· 
kust een dijk aangelegd en telt het 
terrein verscheidene beton · en klin
kerwegen. 

Het ongerepte landschap van vroe
ger heeft plaats moeten maken voot 
een modern vestingwerk. Niettemin 
is het bestuur der Stichting Natuur
monument De Beer onvermoeid beûg 
alles in het werkte stellen om het 
terrein eenigsû ns het oude aan:tien te 
hergeven, al is men er zich van bewust 
dat. landschapsaesthetisch gesproken, 
het nooit meer worden zal wat het 
geweest is. 

Door opspuiten van terreinen is de 
:t.g.n. kievietenwei verdwenen. maar in 
de omgeving daarvan is een nieuw 
meertje ontstaan door het afvloeien 
van het water van den opgespoten 
grond. Plaatselijk is het sterk kleihou
dend en hier is in :teer korten tijd een 
sterke rietgroei verschenen, welke 
thans door maaien :tooveel mogelijk 
beteugeld wordt om het meertje open 
te houden, in de hoop dat er wellicht 
lepelaars komen broeden. Dodaars en 
meerkoet hebben er hun kampement 
reeds opgeslagen. 

Van de beroemde vlierenlaan IS 

helaas niet veel meer over. 

De vogelstand. 

Gedurende den oorlog is het gelukt 
den vogelstand nog eeniguÎns te hand
haven, doordat de Duitschers hun 
medewerking daartoe verleend heb
ben. Toch was natuurlijk de bezetting 
van het eiland een bron van onrust 
voor de vogels en de gevolgen daarvan 
:tijn dan ook niet uitgebleven. 

Na de capitulatie keerde de rust 
gedeeltelijk terug en daarmede ook 
verschillende vogels. Blauwe reigen 

. worde~ meer lCZieD dan vroeger. Ook 
IOmm'lt roofvogels, zooals de bruine 
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kiekendieven zijn er weer. zij het 
lang niet zoo talrijk als vro(ger. In 
1945 werd eenmaal een zeearend 
ge:z;ien. zittend op een paal aan het 
strand. Een voor dit terrein nieuwe 
vogel is de meerkoet, die hier 
btoedend werd aangetroffen. terwijl 
in de riet- en biezenvelden zich ook 
weer enkele roerdompen hebben ge
vestigd. 

tenvariatie reeds heel spoedig die van 
voor den oorlog zullen overtreffen. 
Dit is dus geheel anders dan in het 
artikel in Commentaar werd gemeld. 

Daar de konijnenstand tengevolge 
van de :z;ware jacht sterk verminderd 
is, werd een oogenblik overwogen om 
door middel van cementbui:ten kunst
matige broed holen voor de bergeenden 
te scheppen, :tooals dit vroeger op 
Vlieland en Terschelling wel gedaan 
is. Hiervan is echter niets gekomen. 
Niettemin hebben deze vogels ûch 
weer in een behoorlijk aantal op De 
Beer gevestigd. 

Aanvankelijk vormden de vele door 
de Duitschers achtergelaten katten, 
die geheel verwilderd waren en zich 
rij kelij k aan de jonge vogels te goed 
deden, een ernstig probleem. In Ja
nuari van dit jaar werden er nog acht
tien geschoten. Thans zijn :z;e ge
lukkig bi: na geheel verdwenen. 

De heeren Brouwer en van der 
Molen hebben in Juni van dit jaar 
het eiland bezocht om vogeltellingen 
te verrichten. Zij troffen het echter 
bijzonder slecht met het weer, zoodat 
het plan slechts gedeeltelijk kon wor
den ten uitvoer gebracht. Hier volgen 
enkele getallen der schattingen, welke 
over het algemeen aan den lagen kant 
:tijn, daar verscheidene terreingedeel
ten vanwege het nog altijd heerschen
de mijnengevaar niet betreden konden 
worden, terwijl men door de weers
omstandighedert niet overal naar toe 
heeft kunnen gaan. 

Groote stern p1.m 6000 paren 
vischctiefje 3500 
kapmeeuw 1300 
kluut 300 
dwergstern 200 

strandplevier 80 
bontbekplevier 15 
kleine plevier enkele paren 
zilvermeeuw " 
tureluur " 
kleine zeemeeuw " 

De teleurstelling over het vernielde 
landschap moge groot zijn, dit is toch 
wel een reden voor verheugenis. 
Van een eventueel afschrijven van De 
Beer als natuurmonument is dan ook 
geen sprake. 

De flora. 

Den bezoeker van het eiland valt 
direct het in massa voorkomen van 
enkele plantensoorten op. Vrijwel 
overal treedt de fijnstraai in grooten 
getale op. Verder ziet het er geel 
van het Jacobskruiskruid en plaat
selijk van de heelblaadjes. 

Buitendijks, aan de noordzeekust, 
ligt een paarse gloed over het zgn. 
"groene strand" vanwege de millioe
nen exemplaren van het duizend
guldenkr4id, dat hier in dri~ soorten 
voo komt. 

Tusschen het dUizendguldenkruid 
groeit hier het merkwaardige grasje, 
de kromstaart , waarvan na den bloei 
steeds een stukje afbreekt, zoodat het 
er uitziet alsof de konij nen er van 
gevreten hebben. Merkwaardig is ook, 
dat de duindoorn zich hier in zoo 
grooten getale op het groene strand 
gevestigd heeft. 

Op twee plaatsen werden enkele 
exemplaren van de gele hoorn papaver 
gevonden, terwijl er thans ook een 
enkele blauwe zeedistel is. Af en toe 
komt men de mooie paarsblauwe 
bloemen van de lamsoor tegen. Op 
één plaats werd Spartina T ownsendii 
gesignaleerd. Liefst zou men deze 
soort hier onmiddellijk uitroeien, want 
het is een plant welke alle andere 
soorten verdringt en dat zou jammer 
ûjn van de mooie strandvegetatie. 

Een grasspecialist zou hier zeker 
ook ûjn hart kunnen ophalen aan de 
vele minder algemeene variëteiten 
van Festuca, Agrostis en T riticum. 
Trouwens, ook van andere planten
soorten zijn hier minder bekende duin
en strand vormen te zien. 

kemphaan ccn tiental mannetjes 
op de kampplaats. 

De drie bloemige nachtschade is er 
ook nog en in de duinvalleien vindt 
men volop parnassia en wespen
orchis, terwijl op de dumtoppen de 
zeewolfsmelk prijkt . De verwachtingen voor de toekomst 

zijn, dat de vogclrijkdom en de 5oor- (Vervolg op pag. 15) 



Een drl,vende natuur
beschermlnrstentoonstelllnr 

Onder .u'plelen \an hrt ederland
sehe Roode KruIs :al !o':edurendc een 
drtetal m <Inden een won boot van de 
Holl.1nd-Veluweliin cen 60 t.1 grootere 
en klemerc plJat.;en afv.ren . 

De opbrengst komt mdlrect ten goede 
~n de geteisterde gebieden. De ruimte 
wordt gedeel telijk ingenomen door het 
Indisch Instituut te Amsterdam en ge
deeltelijk door eenige natuurbescher
mingsorganiS4tles. Deze laatste stand 
beslaat de oppervlakte van het geheele 
achterschip en hier zal op een overzichte
lijke wi jze naar \oren worden gebracht 
waarom natuur- en landschapsverzorgmg 
noodukeli,k zijn. 

Een der medewerkers van den 
A.N.W.B. heeft bij dezen opzet de al
gemeene leiding en in samenwerking 
met den A.N.W.B. , de Contact-Com
missie voor Natuur- en Landschaps
beschermmg, de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland, 
de afdeeling Natuurbescherming van het 
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, de Vereeniging tot Be
scherming van vogels in Nederland, 
de gemeente Amsterdam (afd. stads
Uitbreiding), en de commissie "De Weg 
in het Landschap", wordt deze expositie 
opgezet. 

Op 9 December heeft mAmsterdam 

(Vervolg van pag. 10) 

De flora heeft dus welOlg of mets 
geleden. 

Dit jaar zijn op De Beer enkele 
vaste kwadraten uitgezet, voornamelijk 
langs den oever van het nieuw ge
vormde meertje, teneinde op dezen 
iets :tilten bodem, waarop de eerste 
plantengroei zich begint te vertoonen, 
de successie der opkomende planten
gemeenschappen ' te kunnen bestu
deeren. Ook zullen enkele grond· 
monsters genomen worden om het 
vocht- en :tOutgehalte te bepalen. 

Rcsumeerend zou men kunnen :teg
gen, dat, hoewel het natuurschoon in 
het monument zeer ernstig heeft ge
leden, er toch nog wel hoop is,datdoor 
gedeeltelijke verwijdering der obsta
kels en beplanting veel hersteld kan 
worden. De Beer heeft weïswaar 
door ée inpoldering zijn geomo pho
logische waarde verlor. n, maar het 
is botanisch en ornithologisch nog 
van g oot belang en :tal zeker in de 
Daaste toekotnst weer een goede plaats 
onder de Nederlandsche natuur
monumenten kunnen innemen. 

Momenteel is De Beer nog militair 
terrein, zoodat geen bezoekers kunnen 
worden toegelaten. Er is echter wel 
ceaige kans, dat in 1947 de:te belem
ma-ing :ta1 worden opgeheven. 

C. van Cuilenburg 

de officie de opening plouts. Vandaar 
begint het sdup ZIJn reis. Eerst komt de 
provincie Ncord-Holland aan de beurt. 

Gidsen van België 
Zoo JUist zijn verschenen twee gidsen 

van België nl. één van West- en één van 
Midden-Belglè. Het zijn practische en 
onmisbare handleidingen bij een bezoek 
aan onze Zuiderburen. 

De prijs is f 1.50 per deel. De gidsen 
zijn verkrijgbaar bij alle A.N. W.B.
kantoren en agentsch3ppen of na storting 
op girorekening 279199 van den Kon. 
Ned. Toeristenbond A.N.W.B., Park
straat 18-20, Den Haag, of onder 
rembours, waarbij de kosten met 20 ct. 
worden verhoogd. Bij bestellingen s.v.p. 
het bondsnummer vermelden. 

Bondsrl,scholen 
Leden, die autorijlessen wenschen te 

nemen, kunnen op de kantoren van onzen 
Eond opgave verkrijgen van Bondsauto
rijschcle.n in hun woonplaats of in de 
omgeving daarvan. Deze Bondsauto
rijscholen kunnen door on zen Bond 
worden aanbevolen op grond van door 
ons ingesteld onderzoek. 

De "thterrelchlsche Alpen 
Verelnu herleeft! 

Toen in 1938, na den "Anschlusz" de 
"Deutsche und österreichische Alpen 
Verein" veranderd werd in de "Deutsche 
Alpen Verein", beteekende dit tevens, 
dat de belangrijkste functies door per
sonen werden bekleed met een bepaald 
politiek inzicht. En hiermede had de 
politiek ook haar intrede indevereeniging 
gedaan. Begrijpelijk, dat thans de Oosten
rijksche bergklimmers, die de ~rijheid 
liefhebben, het noodig achten de D.A.V. 
te liquideeren. Reeds in den zomer van 
1945 hebben zij een nieuwe vereeniging 
gesticht, de "Österreichische Alpen 
Verein", die lang geleden ook reeQs be
staan heeft. De politiek-zuivere Oosten
rijkers en de jeugd worden er in opge
nomen. Verwacht mag worden, dat de 
berg- en ~kihutten van de D.A.V. in 
handen van de nieuwe vereenii:ing zullen 
overgaan. 

Zwltsersche Skl-fllms In 
Nederland 

Arthur Zogg, ui t Arosa, een der jong
ste telgen uit het beroemde skiloopers 
geslacht der "Zogg's", vertoeft momen
teel in Nederland. Voor leden van de 
Nederlandsche Skivereeniging :tal deze 
Zwitsersche skileeraar op enkele plaatsen 
in Nederland. o.a. in den Haag op 29 
November, een viertal kleine, maar 
zeer mooie, skifilms ~ertoonen, t.W. 

"Die Weisze Schule", welke duidelijk 
en beknopt het werk van de Zwitsersche 
Ski-Schule Arosa" weergeeft; 

"Es leuchtet der Schn.e", een prachtige 
film, gedeeltelijk in kleuren, die een 
beeld van het winterleven in Arosa geeft; 

"S.A.C.- Touren Woc"e in BergeU", een 
film, welke laat zien welke fantlstische 
skitocbten men in het ~witsersche hoog
gebergte kan maken; 
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Bondsavonden 
10 December: Uithulzermeeden, 
11 

" 
Middelstum. 

12 
" 

Winsum. 
17 

" 
Woudenberg. 

• 18 
" 

Soesterberg. 
19 

" 
Loosdrecht. 

"Sontag der Ski-kanone", waarin men 
een fascineerende vossenjacht te zien 
kl ijgt. 

Bovendien zal de heer Zogg enkele 
Zwitsetsche gramofoonplaten laten 
hooren. 

Skiloopers en zij die dit willen worden, 
doch geen lid zijn van de Nederlandsche 
Ski~ereeniging, kunnen aan het hoofd
kantoor ~:j.n den A.N.W.B. in den Haag 
een gratis toegangsbewijs aanvragen. 

BandenruIl 
Aangeboden: 

26 )( )1 I, (bn en bt.) tegen 28 > P/z (bn. 
en bt.); 

26 x PI, bn. tegen 26 '/ J3/R bn. 
28 y ) bis X ) " / s (bn. en bt.) tegen 28 >- 1'/2 

(bn. en bt.); 
26 x )3/ s (2 bn.) tegen 28 X )1 /2 (2 bn.); 
28 y p /2 (bt.) tegen 28 X )6/. '/ )1 11 (bt.); 
26 x )1/, (bt.) tegen 26 . )1/2 (bt.); 
28 x )1' 2 (2 bn. en 2 bt.) tegen 26 ,, 2 , 

(2 bn. en 2 bt.); 
26 X )3/ 8 C. tegen 26 ' ) 3 '8 (2 bt.); 

prOVinciale Planologische 
Organisatie compleet 

Terwijl in 9 onzer provincies een 
provincia!e planologische organisatie be
stond - in sommige provincies streek
plandienst, stedebouwkundige dienst of 
plandienst genaamd - ontbraken in 
Overijssel en Friesland tot voor kort deze 
diensten, resp. de functionarissen, die 
er leiding aan moeten geven. 

Mede dank zij het initiatief van de 
beide voor korten tijd in functie getreden 
Commissarissen der Koningin in be
doelde provincies is eerst in Friesland 
en thans ook in Overijssel de Provinciale 
Planologische Dien~t in werking getreden. 
Daarmede is dus het laatste hiaat in de 
organisatie, die de provinciale planolo
gische belangen behartigt aangevuld. 

Inhoud: 
I' .• ).:. ~. [n h<l 1.IIld VJIl Hem'Jn de 

M.III, dIJor Ch. N. 
5. HI'JS:-'l'jll\'I:rIlI'!'-. 

6. F\)I~)~~r;lfl'\.'n.·J1 111 J"'II nlcuwen 
lIJd, d.l\l[ Du.k B~ll·r. 

rio CtJlor.h.ll) .. h)ur KCIlJll'lh M. 
'\,g.,,' c'" Jud, l. H. Mende!.;. 

9. N.111JlJrllhH11I11I1:JlI d\.' B\.'~r, door 
C. \'.111 Clllkllhuq~. 

11. N\lt~ n'lIo..;. IJl.'! Ilhl . .'n. 
11. El'll KCI qW.Hhlt.·"n~ 
I~. I.tlXl·lIlbur',.~ dll,)r J. A. '1..'. v~ln 

Slllk\:"1I1.J 

Ollhl.l~:fl)I\': I kt hlll~ \.1Il J\,hn Knox 
111 1·:,llIdwf).!h. 

l\drl'''' \.111 dt' I~ld.h I,,: \'n J.\hnÎnl:,tr.ltle: 
P,uko...fr.l.lf IS 2(1 1Jt.:'1I H..I.tg, Tcle-
1'''''1 I J-;-'-)Htl, l'u',I)!lIu4SHU. 

/\11\'11111.:111, 11 kil I~. p\.'r F\..11 (\lnd~r 
IIdh'lIdllll~ \",UI .. I)\." K.HllpIOl'I1") Nlct

J,,-kp 1 '),'ij) )ll.:(" ja,u. V\l\lf lu.:( bUl-

11 rd lilt I I 1.')0 1 11,: r J~'.lr .. 'XII.l . 

. ,\.1\ ~"I (\'11111 ', 1 1. -- pl.'!" rn:d; bIJ u.)I\

II,h I ,t.lll::h.'IlJlJkl" n:du.:lll'" P~lst~lrn 
I tlf, ) !{1 
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