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Opgericht is de "Stichting Vlaams Instituut 
voet Natuurbeheer", afgekort VL.I.N. door 
een aantal mensen uit wetenschappelijke en 
onderwijskundige kringen met hoofdzakelijk 
ecologische en milieukundige achtergrond. 
Het doel van de Stichting is om te zorgen dat 
in België het Rijksinstituut voor Natuurbe
heer tot stand komt waarvan de oprichting 
reeds 10 jaar geleden bij de uitvaardiging van 
de Wet op het Natuurbehoud werd bepaald, 
maar waaraan nog nooit enige uitvoering is 
gegeven, hetgeen algemeen wordt opgevat 
als een ernstige miskenning van verantwoor
de natuur- en milieueisen. Dit Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer zou de minister weten
schappelijk gefundeerd advies moeten geven 
in zaken van natuur en milieu. Als zodanig 
wordt door de Stichting het Nederlandse 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (R.I.N.) als 
lichtend voorbeeld gesteld. Contactpersoon 
voor de Stichting is Prof. Dr. H. Gysels van 
de Rijksuniversiteit Gent. 

Boekbespreking 
I. I. Y. Gastel, J. Fanta en E. A. Koster. DE 
VALLEI VAN DE LEUVENUMSE BEEK. 
(Noordwestelijke Veluwe) Een fysisch-
geografische streekbeschrijving. Wet. Med. 
K.N.N.V. nr. 159-sept. 1983. 

In de vallei van de Leuvenumse Beek worden 
sinds vele jaren velerlei studies verricht. Op 
een betrekkelijk klein gebied is namelijk een 
grote verscheidenheid te vinden in geologi
sche opbouw, geomorfologie en bodemkun-
dige gesteldheid, in bosontwikkeling en be
groeiing van stuifzanden. Dat maakt het ook 
tot een boeiend excursieterrein. Het is daar-

Wie kan mij helpen aan fotomateriaal over 
botulisme? De bedoeling is om geschikt ma
teriaal te copiëren voor een diaserie. De origi
nelen worden omstreeks eind april - begin 
mei 1984 teruggestuurd. 
Joyce van Hoog, Generaal Barberstraat 177, 
5025 XB Tilburg, tel. 013-686057. 

Naar aanleiding van de recensie van de Flora 
van (Heukels-) van der Meyden door V. 
Westhoff in de vorige aflevering schrijft de 
heer C. Sipkes te Oostvoorne ons, dat hij het 
niet juist acht, voor onze Wilde Hyacinthen 
de naam 'Scilla' te gebruiken. Wanneer men 
de namen 'Hyacinthoides' niet van de Flora 
Europaea wil overnemen, zou men zijns in
ziens de naam Endymion nutans moeten ge
bruiken voor de West-Europese en Endymion 
hispanicus voor de Zuid-Europese soort. Bei
de zijn in ons land stinse-planten. Sipkes 
wijst er op, dat andere moderne flora's, met 
name de Engelse van Clapham c.s. en de Bel
gische van de Langhe, ook de naam Endy
mion bezigen. Zou men ze tot Scilla blijven 
rekenen, dan zou men ook Urginea, Chiono-
doxa en Puschkinia daartoe moeten brengen, 
hetgeen een onpractisch en onevenwichtig 
groot genus Scilla zou opleveren. 

om nuttig en verdienstelijk om de vele kennis 
die er over dit gebied is tot en met de meest 
recente ontdekkingen van kleipakketten 
waardoor de grondwaterspiegel ter plekke 
dicht onder het oppervlak ligt, te verwerken 
in een overzichtelijke brochure, die bijzonder 
geschikt is als excursiehandleiding. Hoewel 
alle gebruikte vaktermen duidelijk worden 
uitgelegd, heeft de onbegeleide gebruiker 
door de sterke bundeling van de stof wel wat 
voorkennis nodig. Als excursiegids in handen 
van studenten en leraren VWO, waarbij te 
denken valt aan een gecombineerde werk
week geografie-biologie, zal deze handlei
ding zijn nut bewijzen. Als men de elf excur-
siepunten langs de beschreven route goed wil 
bestuderen, heeft men langer dan een dag 
tijd nodig. Het is alleen jammer dat fig. 25, 
de schematische doorsnede door een stuif-
zandgebied, een van de weinige originele, 
maar juist een zeer verdienstelijke afbeelding 
in deze rijk geïllustreerde brochure, veel te 
klein is. Deze figuur had twee maal zo groot 
moeten zijn afgedrukt, dat is hij meer dan 
waard, zoals blijkt uit nevenstaande afbeel
ding. 
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