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Boekbesprekingen aankondiging van themanummers van tijdschriften 

Blauwgraslanden 
Bestelling: door overschrijving van ƒ 5, - op 
gironr. 966255 t.n.v. Administratie Vanel
lus, Woudvaartkade 52, 8606 XV Sneek, 
o.v.v. 'Blauwgraslanden'. 

De Bond van Friese Vogelbeschermings 
Wachten heeft zijn orgaan Vanellus (sept-
okt. 1984) geheel aan de Blauwgraslanden in 
Friesland gewijd. In de uitgave wordt inge
gaan op het ontstaan, het gebruik en de bo
tanische samenstelling van deze halfnatuur-
lijke landschappen. 
Voor Friesland worden twee hoofdtypen 
blauwgrasland onderscheiden, namelijk het 
'boezemlandtype' en het 'beekdaltype'. De 
eerste heeft in de provincie de grootste ver
spreiding gehad. Oorspronkelijk telde de La
ge Middenstreek van Friesland vele tiendui
zenden hektares 'blaugêrs'. Ze ontstonden 
als gevolg van een jarenlang herhaald ver-
schralingsbeheer. Uit omliggende gebieden 
trokken de landlieden langs speciale hooi-
wegen en -vaarten de veengebieden in om er 
hooi te winnen. Door vervening en ontgin
ning is de hoeveelheid blauwgrasland sterk 
afgenomen. In 1940 was er nog 2000 hektare. 
In het gedeelte 'Huidige verspreiding' staan 
de nog resterende stukjes, in totaal nog geen 
100 hektare. 

In het gedeelte 'Beheer' wordt gesteld, dat 
de blauwgraslanden niet direkt door 
graslandverbetering worden bedreigd. Alle 
terreinen zijn eigendom van natuurbescher
mingsinstanties. Die bedreiging komt meer 
vanuit de omgeving, van waaruit de noodza
kelijke milieu-omstandigheden worden aan
getast. Dit komt omdat de reservaten veelal 
klein van afmeting zijn. 'Het beheer moet 
aansluiten bij het oude, agrarische gebruik', 
aldus 'Vanellus'. Dit betekent niet dat er ou
derwets geboerd moet worden; men mag best 
modern materieel gebruiken, mits aangepast 
aan de situatie. In het Unlan fan Jelsma, een 
van de mooiste terreinen, wordt al meer dan 
10 jaar de cyclomaaier gebruikt met goed ge
volg. Onder gunstige omstandigheden zijn 
minimale onderhoudsmaatregelen nodig. 
'Waar is het elders mogelijk om 40 verschil
lende plantesoorten op Im^ te houden bij 
een onderhoudsbeurt van jaarlijks eenmaal 
maaien?', zo wordt gesteld. 
Het themanummer (43 p.) is voorzien van 
een literatuurlijst over Blauwgraslanden. 

Lichenen-nummet 
Bestelling van Buxbaumiella nr. 16 voor niet-
leden door storting van ƒ 10, - op rekening 
2753451 van Penningmeester Bryologisch-
Lichenologische Werkgroep, Bocholtsestraat 
49, Winterswijk. 

Buxbaumiella nr. 16 (dec. '84) de uitgave 
van de Bryologische en Lichenologische 
Werkgroep van de K.N.N.V. is een Liche-
nen-nummer met een vrij volledig overzicht 
van het recentelijk uitgevoerd onderzoek aan 
korstmossen, waaruit het volgende naar vo
ren komt: 
* De Veluwse beukebossen zijn wat korst
mosbegroeiing betreft op een dramatische 
wijze verarmd. Het hangt o.a. samen met de 
hoge droge zwaveldioxide-depositie in bos
sen. 
* Korstmossen blijken ook indicatief voor de 

ammoniak-vervuiling. In de provincie 
Utrecht is een sterke toename van 'stikstof-
indicerende' soorten vastgesteld. 
* In Zuid-Holland en Overijssel is een dui
delijke verbetering geconstateerd in de korst
mosbegroeiing op wegbomen. Het aantal 
soorten is toegenomen en gevoelige soorten 
zijn teruggekomen. Het bevestigt de gedaal
de zwaveldioxide-uitstoot. 
* In jonge gebieden kunnen 10-15 jaar na 
ontstaan interessante korstmossen verschij
nen (Lauwerszeepolder, Z.-Flevoland). 

Terugkeer vochtige duinvalleien 
'Verslag Studiedag Terugkeer vochtige duin
valleien .' 
Uitgave Stichting Duinbehoud. 
Bestelling: ƒ 6, - overmaken op postgiro 
3505200 t.n.v. Stichting Duinbehoud, Lei
den, o.v.v. 'Verslag Studiedag 
Duinvalleien'. 

De lezingen en discussies van de studiedag 
'Terugkeer vochtige duinvalleien', die ge
organiseerd werd door de Stichting Duinbe
houd, de Vegetatiekundige Commissie van 
de Koninklijke Nederlandse Botanische Vere
niging en het Centrum voor Milieukunde te 
Leiden op 21-6-84, is helder gecomprimeerd 
en geïllustreerd uitgegeven in het tijdschrift 
van de Stichting Duinbehoud. 
Behandeld worden: de diep infiltratie (Ir. J. 
H. Peters) met uit het oogpunt van het mi
lieu positieve aspekten, de maatregelen no
dig voor het herstel van het hydrologisch re
giem (bodemchemie, Dr. H. W. J. van Dijk) 

en de terugkeer van specifieke duinmoeras-
vegetatie (Dr. G. Londo), waarbij de moge
lijkheden voor de volgende gebieden werden 
uitgewerkt: Meijendel en Berkheide (Drs. R. 
Stevers), Zuid-Kennemerland (Drs. Ch. van 
Schalk) en de Luchterduinen (Drs. C. L. G. 
Groen). 
Bij de discussie werd duidelijk dat de herstel
mogelijkheden van de duinen niet alleen een 
technische zaak zijn, noch alleen een zaak 
van de waterleidingbedrijven, maar dat zij 
uiteindelijk op bestuurlijk niveau in beleids
lijnen moeten worden vastgelegd. 

Omgaan met de omgeving 
Het Bulletin voor het Onderwijs in de Biolo
gie verschijnt 6 x per jaar en kost ƒ 35, -
per abonnement. Losse nummers zijn ver
krijgbaar door de overmaking van ƒ 8, - op 
postgiro 2625885 t.n.v. Redacteur Bulletin, 
van de Oudermeulenlaan 15, 2243 CR Was-

Omgaan met de omgeving is de titel van het 
themanummer van het Bulletin voor het On
derwijs in de Biologie (dec. '84) dat hiermee 
de aandacht vestigt op de veldbiologie als 
educatieve werkvorm voor middelbare scho
len. Het is gebleken dat de docent veelal on
bekend is met het gebruik van de schoolom-
geving. In een aantal praktisch gerichte arti

kelen worden werkwijzen aangegven hoe de 
omgeving kan worden betrokken binnen de 
biologieles. Verslagen van onderzoekjes, ken
nismaking met het veldstudiecentrum in Or-
velte, gebruik van de computer en een lijst 
van instanties die van nut kunnen zijn voor 
biologie-onderwijs buiten de school, zullen 
hopelijk stimuleren tot buitenwerk. 
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Vragen en Mededelingen 

Tentoonstelling Vleermuizen In het Fries Natuurhistorisch Museum is tot 
15 mei a.s. de tentoonstelling Vleermuizen 
waarin op 18 panelen informatie wordt gege
ven over de levenswijze, de bedreiging en be
scherming van vleermuizen. De achteruit
gang, veroorzaakt door het onbewoonbaar 
worden van hun verblijven, het kappen van 
holle bomen en het gebruik van chemische 
middelen, wordt mede aan de hand van een 
voorbeeld uit Friesland geïllustreerd. Zo kre
gen de Friese meervleermuizen in de zomer 
van 1977 een geweldige klap te verwerken. In 
de Ned. Herv. Kerk te Berlikum, die ge
restaureerd werd, vond men toen zo'n 100 

dode dieren, meest jongen. Tegenwoordig 
zijn alle inheemse vleermuissoorten wettelijk 
beschermd. Op de expositie wordt ook dui
delijk gemaakt hoe men zelf kan bijdragen 
aan de bescherming van vleermuizen. Men 
kan onder andere het verlies aan holle bomen 
opvangen door het plaatsen van vleermuis-
kasten. 
De instruktieve tentoonstelling leent zich 
goed voor het onderwijs; vragenlijsten en les-
brief zijn aanwezig. 
Info: Fries Natuurhistorisch Museum, Here
straat 13-15, 8911 LC Leeuwarden, tel. 058-
129085. 

Tentoonstelling 'Planten vroeger en nu' Tot en met 19 mei 1985 is in het Milieu Edu
catie Centrum (Genneperweg 145 te Eindho
ven) de tentoonstelling 'Planten, vroeger en 
nu' te zien. 
Deze tentoonstelling, die is samengesteld 
door het Rijksmuseum van Geologie en Mi
neralogie in samenwerking met de Hortus 
Botanicus te Leiden, geeft een overzicht van 
de ontwikkeling van de plantenwereld in de 
loop van de aardse geschiedenis. Na een blik 
op de huidige plantenwereld wordt de plan

tengroei van Nederland in steeds oudere tijd
perken getoond, via de Ijstijd die zo'n 
10.000 jaar geleden eindigde, tot het Car-
boon, ongeveer 300 miljoen jaar geleden. 
In het laatste deel van de tentoonstelling 
worden de economische aspecten belicht van 
de overblijfselen van planten, beter bekend 
als steenkool, aardgas en aardolie. 
Inlichtingen: 
Milieu Educatie Centrum, tel. 040-526665. 

Tentoonstelling Darwin Het Centrum voor Natuurvoorlichting te Le
lystad toont tot 21 april de tentoonstelling 
'Charles Darwin 1809-1882'. 
De expositie is de Nederlandse versie van de 
door de British Council samengestelde Engel
se tentoonstelling, die in 1982, honderd jaar 
na de dood van Darwin, een reis door Europa 
maakte. 
De tentoonstelling geeft een overzicht van le
ven en werk van Charles Darwin. In drieën

twintig hoofdstukken verdeeld over drieën
dertig borden, worden allerlei aspekten in 
woord en beeld behandeld. 
Voor nadere inlichtingen en het programma 
van het Centrum voor Natuurvoorlichting, 
dat behalve enkele tentoonstellingen, ook ve
le lezingen, en diverse natuurcursussen be
vat, kan men zich richten tot: Centrum voor 
Natuurvoorlichting, Schouw 12-13, 8232 ZA 
Lelystad, tel. 03200-46509. 

Internationaal symposium Wilde Flora Het internationaal symposium Wilde Flora 
bedreigd! Beschermd? wordt gehouden op 2 

en 3 mei te Maastricht. Zie De Levende Na
tuur jrg. 85, nr. 6, p. 190. 

Herpetologische Studiegroepen De Herpetologische Studiegroep van het Na
tuurhistorisch Genootschap in Limburg 
houdt zich bezig met de studie van reptielen 
en amfibieën in de ruimste zin van het 
woord. Ze probeert vooral deze diergroepen 
wat meer onder de aandacht te brengen, zo
dat ook de natuurbescherming zich bewust 
wordt van de gevaren die deze dieren bedrei
gen. Een aantal soorten, waaronder de Geel-
buikvuurpad, de Vroedmeesterpad en de 
Muurhagedis worden in Nederland met uit
sterven bedreigd. 
Door gerichte acties en reacties probeert de 
Herpetologische Studiegroep de weinige nog 
geschikte biotopen voor de herpetofauna in 
Nederland te behouden. Het beleid richt 

zich daarnaast vooral op het herstel van bio
topen. Zo werden de afgelopen jaren in 
Midden- en Noord-Limburg een kleine zestig 
poelen aangelegd en werd herhaalde malen 
onderhoud gepleegd aan de laatste vesti
gingsplaats van de Muurhagedis in Neder
land. De studiegroep wijst een kunstmatige 
introductie van soorten af en verwerpt tevens 
iedere kweek van inlandse amfibieën en rep
tielen. 

Aan de basis van ieder onderzoek of iedere 
actie, ligt een grondige inventarisatie om een 
beeld te krijgen van de verspreiding van de 
soorten. Daartoe is een inventarisatiemetho
de opgezet met behulp van eenvoudige waar-
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1980 nemingskaarten. De gegevens worden op
geslagen in een kaart- en computerarchief en 
worden gebruikt voor het opstellen van be
leidsplannen en voor het maken van 
bezwaarschriften. 
De eerste jaren funktioneerde de Herpetolo-
gische Studiegroep uitsluitend in de provin
cie Limburg. Begin 1984 werd een afdeling 
Noord-Brabant opgericht, begin 1985 zijn er 
gevorderde plannen om ook in Gelderland 
een studiegroep te beginnen. Nadere infor
matie is verkrijgbaar bij: H. van Buggenum, 
Kantstraat MIO, 6112 AP St. Joost voor Lim
burg; F. Neyts, Loggerstraat 25, 5616 KL 
Eindhoven voor Noord-Brabant; R. Lenders, 
2e Walstraat 103, 6511 LS Nijmegen voor 
Gelderland. 
Ieder jaar brengt de Herpetologische Studie
groep een jaarverslag uit met de verspreiding 
van alle reptielen en amfibieën op uurhokba-

sis en foto's van de betrokken diersoort. 
Daarnaast wordt in elk verslag aandacht 
besteed aan één bepaald aspect van de herpe-
tofauna (jaarverslag 1983 betr. de bewegings
afloop bij reptielen en amfibieën en enkele 
beheersacties; 1982 betr. embryonale ontwik
keling; 1981 betr. de voortplanting). 
Jaarverslagen kunnen besteld worden door 
ƒ 12,50 en ƒ 4,25 portkosten over te maken 
op postrekening 1036366 t.n.v. Natuur
historisch Genootschap in Limburg, Maas
tricht, onder vermelding van het gewenste 
(leden van het Natuurhistorisch Genootschap 
betalen ƒ 7,50 per verslag). 
Gegevens jaarverslag 1983: Verspreiding van 
Herpetofauna in Limburg 1983 (uitgave van 
de Herpetologische Studiegroep, 1984). 83 
pagina's A-4 formaat; 25 figuren en foto's; 
24 verspreidingskaartjes met foto per dier
soort; diverse herpetologische onderwerpen. 

Natuurmonumenten verwerft groot deel terteinbezit van Stichting Huis Bergh 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonu
menten in Nederland en de Stichting Huis 
Bergh hebben overeenstemming bereikt over 
de verwerving van een aanzienlijk deel van 
het bezit van de Stichting door Natuurmonu
menten. 
De overeenstemming betreft het Bergher Bos 
(Montferland) bij 's-Heerenberg, het vlakbij 
gelegen landgoed De Bijvanck en De Spren-
genberg op de Sallandse heuvelrug bij Hel-
lendoorn (Ov.). 
In totaal gaat het om een oppervlakte van ca. 
2724 ha, dat gezamenlijk bezit wordt van 
Natuurmonumenten en de Stichting Huis 
Bergh. Natuurmonumenren verwerft daar
van driekwart aandeel in onverdeeld eigen
dom. Doordat de Stichting Huis Bergh een 
kwart in onverdeeld eigendom behoudt, 
blijft de binding met het terreinbezit in 
stand, zij het dat Natuurmonumenten de 
volle zeggenschap over het beheer met alle 
daaraan verbonden lusten en lasten verkrijgt. 
Daartoe zal het personeel van de Stichting, 
voor zover betrokken bij het beheer van de 
terreinen, door Natuurmonumenten in 
dienst worden genomen. De tot de Stichting 
behorende gebouwen, waarvan Huis Bergh 
het hoogtepunt vormt, blijven geheel in be
zit en beheer bij de Stichting Huis Bergh. 
Het hierbij betrokken personeel blijft in 
dienst van de Stichting. Ook de omgeving 

van het kasteel met het kasteelbos de Planta
ge, alsmede de historische burchtheuvel 
Montferland blijven in eigendom van de 
Stichting. De oppervlakte hiervan bedraagt 
180 ha. Naast landschappelijke fraaie bouw
en graslanden gaat het bij de overdracht 
voornamelijk om bosgebieden en heidevel
den. Zij zijn voor het publiek opengesteld. 
Daarin zal geen verandering komen. 
Met de gehele transactie is een bedrag ge
moeid van ƒ 12.192.000, - . Een groor ge
deelte hiervan wordt gefinancierd uit een 
subsidie van het Rijk (Ministerie van Land
bouw en Visserij). Deze subsidie bedraagt bij 
wijze van hoge uitzondering wegens het bij
zondere belang van de transactie 75% van 
de totale aankoopsom. Uit eigen middelen 
moet Natuurmonumenten een bedrag van 
ƒ 3.048.000, - (ruim drie miljoen) betalen. 
De vereniging is daartoe in staat dankzij van 
particulieren ontvangen schenkingen en lega
ten. Verder hoopt zij ten behoeve van deze 
bijzondere verwerving op speciale bijdragen 
van leden en andere belangstellenden. 
Het belang van de tussen Natuurmonumen
ten en Huis Bergh getroffen regeling is gele
gen in de blijvende instandhouding van zo
wel het monumentenbezit, dat geheel bin
nen de Stichting blijft, als het behoud van de 
natuurterreinen en bossen, die door Natuur
monumenten zullen worden beheerd. 

Beide zijn van nationale betekenis: enerzijds 
gaat het om één van de belangwekkendste 
kastelen in ons land, een unieke collectie 
middeleeuwse kunst en meer dan 30 histori
sche monumenten; anderzijds betreft het het 
potentiële Nationaal Park 'Montferland' 
(Bergher Bos, ca. 1800 ha) en een gedeelte 
van het potentiële Nationaal Park 'Haarler en 
Holterberg' (De Sprengenberg, ca. 900 ha). 
De aanleiding tot de overeenkomst tussen 
Natuurmonumenten en Huis Bergh vormen 
de financiële problemen waarmee Huis Bergh 
bij het onderhoud van terreinen en gebou
wen werd geconfronteerd. Door de teruglo
pende subsidies voor het terreinbeheer en de 
stijgende kosten voor de instandhouding van 
de gebouwen was een situatie ontstaan, die 
voor Huis Bergh uitzichtloos werd. Door de 
thans gevonden oplossing worden twee doel
einden gediend: de Stichting kan een fonds 
vormen, waaruit het kostbare gebouwenbezit 
en de waardevolle verzamelingen in stand 
kunnen worden gehouden, terwijl het be
houd van de bossen en natuurgebieden door 
overheveling naar Natuurmonumenten even
eens verzekerd is. 

Door de verwerving van dit bezit en andere 
aankopen in 1984 is de oppervlakte in eigen
dom en beheer bij Natuurmonumenten 
thans de 50.000 ha gepasseerd. 

Aankoop natuurterreinen In 1984 heeft de regering domeingronden 
verkocht ter waarde van ƒ 19 min, bestemd 
voor de aankoop van natuurterreinen. Tevens 
is een bedrag van ƒ 17 min aan koopaanbie-
dingen geaccepteerd, hetgeen voor de aan
koop van natuurterreinen in 1985 zal worden 
aangewend. Omdat nog andere koopaanvra-
gen in behandeling zijn, is het zeker dat ook 
in 1985 aan de verplichting tot aankoop van 
natuurterreinen zal kunnen worden voldaan. 
Dit heeft minister H. O. C. R. Ruding (fi

nanciën), mede namens zijn ambtgenoten 
van landbouw en visserij en verkeer en water
staat en de staatssecretarissen van financiën 
en landbouw en visserij, de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal onlangs schriftelijk mee
gedeeld. 
De Tweede Kamer heeft destijds in een mo
tie vastgelegd dat jaarlijks voor ƒ 19 min na
tuurterreinen moeten worden aangekocht, te 
financieren uit de verkoop van agrarische 
gronden en bedrijven. 
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Inhoudsopgave 

De onderzoeker-denker Chris van Leeuvuen heeft 
grote invloed gehad op de opvattingen volgens welke het 
huidige natuurbeheer wordt uitgevoerd. Ter gelegenheid 
van zijn afscheid op SO mei 1985 als medewerker van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd werd dit dubbeldikke 
nummer van De Levende Natuur samengesteld met fi
nanciële en redactionele steun van dit instituut. 

De bijdragen van zijn (oud-)collega's, leerlingen 
en vrienden geven een beeld van de enorm.e bijdrage aan 
het natuurbeheer van Van Leeuwen. Het gaat daarbij zo
als altijd in dit tijdschrift primair om eigen werk van de 
auteurs, waarbij vooral het raakvlak van theorie en prak
tijk aan de orde is, hetgeen deze uitgave voor velen inte
ressant en van blijvende waarde zal maken. 

Chris van Leeuwen, bouwmeester van het natuurbeheer. 
Chris van Leeuwen, master builder of nature management. H. J. W. Schimmel, 

D. C. P. Thalen & V. Westhoff (^ 

Een kwart eeuw onderzoek aan vegetatiesuccessie op de 
BoSChplaat v a n T e r s c h e l l i n g . Research of vegetation succession on a 

salt-marsh (Boschplaat) during a quarter of a century. A. J. M. Roozen 7 4 

De dynamiek van een theorie: schaal en detail in 
W a d d e n - e n D e l t a g e b i e d . Dynamics of a thcory: scale and detail in 

the Wadden and Delta areas. W. G. Beeftink & A. Beeftink 8 1 

T h e o r i e e n prakt i jk . Theory and practice. J. J. Kleuver 8 8 

Een proef met afplaggen in het Gerendal (Zuid-
Limburg). An experiment with cutting and removing sods in the Gerendal 

(province of Limburg). G. Londo 9 1 

D e Z e e a r e n d . Peter Sandifort 9 6 

Verschil m o e t er b l i j v e n . There must be difference. G. van Wirdum 97 

O v e r g r e n z e n . Limits unlimited. G. J. Baaijens 1 0 2 

Landschap en beplanting in Nederland. Landscape and planting 
in the Netherlands. H. Doing 1 1 0 

Natuurwaarden in de knel. Nature values endangered. 

M. F. Mörzer Bruyns 1 1 2 

Stinzenplanten langs de Kromme Angstel. 'Stinzenpiants' 
along the river Kromme Angstel. P. A. Bakker 1 1 5 

P u b u k a t i e S van C. G . van Leeuwen in boeken en tijdschriften 1 2 1 

Natuurbehoud en recreatie op De Hoge Veluwe. Nature con-
servation and recreation at the National Park De Hoge Veluwe. G. J. Stefels 1 2 3 

Boekbesprekingen 126 
Vragen en mededelingen 128 


