Kees Verweij

Voor mij ligt een prachtig verzorgde uitgave over de flora
in de Duin- en Bollenstreek, een waardig opvolger van de
twee eerder verzorgde uitgaven over de flora in onze
omgeving. De eerste verscheen in 1978 en beperkte zich
tot de gemeente Noordwijk. De vormgeving was vrij sober
en het boekje was slechts verlucht met een aantal
tekeningen over het ontstaan van het landschap, enkele
kaartjes en een paar tekeningen van planten. De lezer kon
zich met moeite een voorstelling maken van de planten,
die in dit werkje beschreven stonden. Niettemin was deze
uitgave al een doorbraak op het gebied van onze lokale
plantkunde. Je kon in elk geval al iets vinden van wat
er in onze directe omgeving groeide.
In 1994 verscheen de Flora van de Duin- en
Bollenstreek, die al een duidelijke verruiming
betekende t.o.v. de vorige uitgave. Ten eerste was het
beschreven gebied belangrijk uitgebreid. Vervolgens
werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
verschillende landschappen met de daarin
karakteristieke planten. Bovendien was deze uitgave
verlucht met tal van kleurenopnamen van
verschillende plantensoorten en de daarbij behorende
biotopen.
De klap op de vuurpijl betekent deze nieuwe
omvangrijke flora van de Duin- en Bollenstreek. Zij
laat zien hoe rijk onze streek aan planten is en dat
heeft te maken met een grote verscheidenheid aan
biotopen. In totaal worden ruim 1000 soorten
beschreven, waarbij een groot deel voorzien is van een
duidelijke foto, hetgeen het op naam brengen
aanzienlijk vereenvoudigt. Deze biotopen, zoals

bijvoorbeeld de duinen, de bossen, de waterkanten enz.,
worden uitvoerig beschreven, zodat men kan nagaan welke
soorten er in de verschillende gebieden gevonden kunnen
worden. Verder wordt een beschrijving gegeven van de
perioden, waarin de plantensoorten te zien zijn. Daarbij
wordt ook aangegeven, waar ze groeien. Dit heeft als
voordeel, dat geïnteresseerden daar kunnen gaan kijken,
maar het gevaar daarbij is, dat planten ook verzameld
kunnen worden. Maar dit laatste wordt zeker niet in dit
boek aangemoedigd. Een leuke bijkomstigheid is, dat
verschillende plantenonderzoekers, die de laatste tijd hier
actief geweest zijn, een bijzonder plekje in dit boek hebben
gekregen. Het is een prima standaardwerk naast de
gebruikelijke algemene flora’s. Het brengt de
plantenwereld een stuk dichterbij. De schrijvers, Jelle van
Dijk en Hans van Stijn hebben waar monnikenwerk
verricht met het aflopen van alle gebieden en het
inventariseren en op naam brengen van de aangetroffen
planten. Misschien zou een kleine aanvulling op zijn plaats
geweest zijn, namelijk een register van de
wetenschappelijke namen. Dit zal evenwel de waarde van
dit boek nauwelijks beïnvloeden.
Het eerste exemplaar werd op 13 april jl. in het Jan
Verwey Natuurcentrum aan de burgemeesters van
Noordwijkerhout en Noordwijk aangeboden. Sindsdien
heeft deze uitgave al een ruime verspreiding gevonden.
Dat de prijs van 15 Euro, voor leden, zo laag kon blijven is
vooral te danken aan de schrijvers, vormgevers en de
verschillende instanties, die voor een belangrijk deel hun
inzet belangeloos aan dit boek hebben gegeven en die de
uitgave financieel hebben ondersteund.
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