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'DE LEVENDE NATUUR' lééft 
U hebt zojuist het eerste nummer ter hand genomen van 'De Levende Na-

' tuur', het herboren tijdschrift dat zich in zijn nieuwe vorm vooral richt op na
tuurbehoud en natuurbeheer. In de artikelen doen de auteurs zelfverslag van ei
gen onderzoek en ervaringen over onderwerpen betreffende het behoud en het 
beheer van natuur en landschap in Nederland en België. De informatie krijgt u 
uit de eerste hand. 

Het zal u niet ontgaan dat de schrijvers veelal beogen hiermee bij te dragen 
tot het behoud en het beheer van ons landschap in het algemeen en van bepaal
de natuurgebieden in het bijzonder. Onderzoek en beheer zijn dan ook ten 
nauwste met elkaar vervlochten. Een verantwoord beheer vereist kennis, zowel van 
de terreingesteldheid als van de levende have. Daarvoor zal 'De Levende Natuur' 
een forum kunnen zijn. 

'De Levende Natuur' werd in 1896 opgericht door E. Heimans, J. Jaspers 
en Jac. P. Thijsse als tijdschrift voor natuurliefhebbers. Het tijdschrift heeft, tot
dat een jaar geleden de uitgave moest worden opgeschort, talloos velen inspiratie 
en kennis verschaft omtrent planten- en dierenleven in het veld. Moest Thijsse 
nog pleiten voor de bescherming van waardevolle terreinen, nu wordt het belang 
van natuurbehoud en natuurbeheer in brede kring aanvaard. Er is echter momen-* 
teel geen tijdschrift waarin degenen die op dit gebied werken, óf beroepsmatig, 
óf op andere wijze, hun kennis en ervaring kunnen uitdragen. Om in die behoef
te te voorzien, is op initiatief van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, de Vere
niging tot Behoud van Natuurmonumenten en de Koninklijke Nederlandse Na
tuurhistorische Vereniging besloten tot voortzetting van 'De Levende Natuur', in 
een nieuwe vorm en met een nieuwe formule, speciaal gericht op natuurbehoud 
en natuurbeheer. 

Deze drie organisaties hebben gezamenlijk voor dit doel de Stichting 'De 
Levende Natuur' opgericht. Deze stichting staat er voor garant dat de uitgave van 
het tijdschrift in overeenstemming met de doelstellingen plaats vindt. Deze 
doelstellingen staan afgedrukt op de binnenkaft van dit tijdschrift. 

Dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Fonds aan deze stichting, was 
het mogelijk dit nummer als introductie uit te brengen. 

De vernieuwde opmaak van 'De Levende Natuur' zal u zeker zijn opgeval
len. De omslag werd ontworpen door Jan Veenman in samenwerking met de in 
bloemaquarellen gespecialiseerde kunstenares Angela de Vrede. De symbolische 
weergave van een nietige mens die de natuur waarneemt in steeds groter detail, 
zal u zeker niet zijn ontgaan. 

De volgende nummers zullen, ook wat inhoud betreft, in dezelfde stijl wor
den vervaardigd, zij het dat de onvolkomendheden die nog in dit eerste nummer 
voorkomen, op den duur zullen verdwijnen. 

De redactie streeft naar een grote variatie in de te presenteren artikelen die 
allen geschreven zullen zijn door de onderzoekers en waarnemers zelf op een wij
ze die interessant en begrijpelijk is voor een brede lezerskring. Ook wil de redac
tie aandacht geven aan de kunstzinnige benadering van de natuur, onder meer 
door het geregeld publiceren van een gedicht en door foto's en schetsen met ar-
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tistieke waarde op te nemen, althans voorzover de middelen dit toelaten. Bijdra
gen van lezers, ook hiervoor, worden in hoge mate op prijs gesteld. 

Naast de onderzoekers zal ook 'de man uit de praktijk' aan het woord ko
men tijdens een interview. Die werkers te velde die niet zo licht de pen opne
men, maar van wie het natuurbeheer in feite wel afhangt, kunnen de lezer daar
door nader komen. 

Bij de boekbesprekingen zullen telkens slechts enkele nieuwe uitgaven wor
den behandeld die van belang kunnen zijn voor lezers. Ook voor ingezonden 
brieven, mits niet te lang en passend in de doelstellingen van het tijdschrift, zal 
plaats zijn. Aan de toekomstige auteurs moge de redactie nü reeds verzoeken om, 
vóór het schrijven van hun artikel of bijdrage, de 'aanwijzingen voor auteurs' aan 
te vragen. 

De voortzetting van 'De Levende Natuur' is verwezenlijkt door de inzet van 
mensen die overtuigd zijn van het belang dat dit tijdschrift voor natuurbehoud 
en natuurbeheer kan hebben voor Nederland en België. Bovengenoemde organi
saties waren in deze groep vertegenwoordigd; samen brengen zij nu dit nummer 
uit. De redactionele werkzaamheden werden verricht door Vera de Meester-
Manger Cats. Zij zal dit blijven doen voor de nog te benoemen vaste redactie. 

Moge een goede ontvangst van dit nummer weerspiegeld worden in een 
groot aantal abonné(e)s. De goede zaak van behoud van natuur en landschap is 
het waard. 

De voorlopige redactie: Drs. H. D. van Bohemen 
Ir. A. Coops 
Drs. V. de Meester-Manger Cats 
Dr. D. C. P. Thalen 
Prof. Dr. V. Westhoff 
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