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valt te verbeteren. Hieraan wordt geluk
kig gewerkt in het kader van het Proef
gebied Nationaal Landschap Veluwe. 

De Hoge Veluwe kan het huidige 
bezoek over het algemeen goed verwer
ken. Het levert geen blijvende schade 
aan de natuur. Uiteraard is de invloed 
van de recreanten, b.v. langs de verhar
de wegen, plaatselijk merkbaar zoals in 
vrijwel alle natuurgebieden. De opper
vlakte van deze recreatieve zones in het 

park bedraagt echter nog geen 1% van 
het totale gebied. Ik acht dat acceptabel, 
zeker wanneer daarmee wordt bereikt 
dat het gebied als geheel door de recrea
tie niet in kwaliteit achteruitgaat. 

Van het bezoek aan de Hoge Velu
we komt 90% in de maanden maart tot 
en met oktober. Naar mijn mening kan 
het park op die basis zeker 600.000 be
zoekers per jaar verdragen zonder scha
de. Wanneer het bezoek meer in de tijd 
zou kunnen worden gespreid, dan zou 
dit nog gunstiger zijn, maar de moge
lijkheden hiertoe zijn gering. Het is niet 
de bedoeling de recreatieve voorzienin
gen nog belangrijk uit te breiden; alleen 
voor de natuureducatie staan voor de ko
mende jaren nog enkele aanvullingen op 
het programma. 

Summary 
Nature consetvation and recreation at the 
National Park De Hoge Veluwe. 
Although half a miUion people visit the Nati
onal Park De Hoge Veluwe yearly, very little 
damage is done to the vegetation. Damage 
occurs mainly along the few roads which lead 
to the centre of the park with the recreational 
facilities such as Museum KröUer-MüUer and 
Visitors' Centre. The author states that the 
presence of only a few entrances is profitable 
for a management aimed on natute consetva
tion. This year the National Park De Hoge 
Veluwe exists 50 years and it appears that re
creation and nature conservation operated 
harmoniously. 

Ir. C. J. Stefels 
Stichting Nationale Park De Hoge Veluwe 
Apeldoornseweg 250 
7351 TAHoenderloo 

Boekbesprekingen 
J. Landwehr 1985. Nieuwe Atlas Nederland
se Bladmossen. Koninklijke Nederlandse Na
tuurhistorische Vereniging, Natuurhistori
sche Bibliotheek no. 38 — Thieme, Zutp-
hen. 568 p. 474 platen, 16 illustraties, waar
van 13 in kleur. ISBN 90-03-98110-8. Win-
kelprijs ƒ 97,50; prijs voor leden van de 
KNNV ƒ 75,—. 

Met deze Nieuwe Atlas Nederlandse Blad
mossen, uitgekomen op de dag van zijn ere-
promotie te Amsterdam, laat Landwehr 
wederom een fraai staaltje van zijn kunnen 
zien. In samenwerking met de bryologen van 
het Rijksherbarium te Leiden is op basis van 
z'n voorganger 'Atlas van de Nederlandse 
Bladmossen', al jaren uitverkocht, een uitste
kende atlas samengesteld. Deze kan als zoda
nig bewonderd en gebruikt worden, maar 
komt nog beter tot zijn recht in combinatie 
met de binnenkort te verschijnen 'Bladmos-
flora van Nederland', waarop de atlas in ho
ge mate is afgestemd; zo zelfs, dat de (niet in 
die flora opgenomen) veenmossen in deze at
las een eigen plaatnummering hebben gekre
gen, en dat ook de in de flora nieuw te ma
ken nomenclatorische combinaties al opge

nomen zijn — als nomina nuda dus. In com
binatie met de 'Atlas Nederlandse Levermos
sen' van dezelfde auteur beschikken we nu 
over prima illustraties van alle Nederlandse 
mossen die tot begin 1984 van ons land be
kend waren — een situatie die voor weinig 
landen en voor weinig plantengroepen zal 
gelden! 
In vergelijking met z'n voorganger is er in 
deze atlas veel gewijzigd, zoals de titel al 
aangeeft. In de oude platen zijn vele details 
verbeterd (en soms prachtige habitus-
tekeningen toegevoegd), alle nieuwe soorten 
zijn getekend, en determinaties en nomen
clatuur zijn geheel up-to-date gemaakt. Ook 
de tekst onderging ingrijpende wijzigingen. 
Zo zijn de doorj. J. Barkman opgestelde oe-
cologische karakteristieken van de soorten. 
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een van de weinige bronnen m.b.t. de alge
mene oecologie van Nederlandse mossen, he
laas weggelaten. Naar verwachting zullen de
ze nu in een wat andere vorm in de flora op
genomen worden. Sterk uitgebreid is echter 
de rijk geïllustreerde termenlijst. Wat al te 
uitvoerig lijken de overzichten van classifica
tie en nomenclatuur. Hoewel het aangeven 
van bestaande Nederlandse namen zeker toe 
te juichen is, zal niet ieder even gelukkig zijn 
met het hier gepresenteerde systeem, waarbij 
elke in ons land ooit gevonden soort een, 
desnoods nieuwe, Nederlandse naam gekre
gen heeft. En of 'Verdwenen Eendagsmos' 
een toepasselijke naam blijft? 
Na de platen volgen nog een etymologische 
verklaring van de wetenschappelijke namen, 
een lijst met belangrijke synoniemen — zeer 
nuttig, omdat de nomenclatuur hier en daar 
nogal afwijkt van eerdere Nederlandse uitga
ven over mossen, een kort overzicht van ver
dere literatuur over mossen, en de indexen 

op de wetenschappelijke en Nederlandse 
namen. 
Men realisere zich wel, dat dit boek een atlas 
is en dus niet bedoeld (en geschikt) is om er 
mossen mee op naam te brengen. Daarvoor 
dient een flora, en daarbij blijft vaak vergelij
king met herbariummateriaal noodzakelijk. 
Bij determineren kan de atlas echter wel een 
belangrijke ondersteuning zijn. Al met al is 
dit zeer fraai uitgevoerde plaatwerk m.i. ze
ker de moeite waard voor iedereen die van de 
natuur houdt; bij al diegenen in ons land die 
meer direct met mossen te maken hebben — 
en dat worden er steeds meer, gezien de ge
voeligheid en daarmee de indicatorwaarde 
voor luchtverontreiniging en andere vormen 
van verontreiniging, alsmede de snelle reac
tie van vele soorten op een gewijzigd be
heersregime — zal dit boek zonder meer 
spoedig in de kast staan. 

H. J. During 

Huisvesting Gierzwaluwen 
De brochure is te bestellen door overschrij
ving van ƒ2,50 per ex. (incl. portokosten) op 
giro 532497 van Vogelwerkgroep Walcheren, 
Middelburg, o.v.v. ' . . . ex. Gierzwaluwen-
brochure'. 
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In veel steden worden in het kader van stads
vernieuwing monumenten en oude wonin
gen gerenoveerd ten behoeve van de huis
vesting van mensen, waarbij veel gaten in 
bouwwerken worden gedicht, die echter 
woonruimte boden aan andere typische bin-
nenstadbewoners, de Gierzwaluwen. De 
Gierzwaluw is afhankelijk geworden van de 
mens: welke woonruimte laat die hem nog? 
Het is niet nodig dat de Gierzwaluw uit het 
stedelijk milieu verdwijnt als er maar maatre
gelen worden getroffen die deze sierlijke vo
gels nestgelegenheid geven. De Vogelwerk

groep Walcheren heeft daarom de brochure 
'Aandacht voor huisvestingsproblemen Gier
zwaluwen in stadsvernieuwingsgebieden' 
uitgegeven met bijzonder nuttige en prakti
sche informatie en duidelijke afbeeldingen 
van o.a. een nestkast, te bevestigen onder de 
dakgoot en een speciale gierzwaluwdakpan 
die in het dak kan worden bevestigd. Deze 
maatregelen hoeven overigens geenszin be
perkt te blijven tot stadsvernieuwingspro
jecten, bij elke hoge stedelijke bouw zou een 
broedgelegenheid voor Gierzwaluwen kun
nen worden aangebracht. 

Natuur en mens. Visies op natuurbeheer 
vanuit levensbeschouwing, wetenschap en 
politiek; onder redactie van K. van Koppen, 
D. van der Hoek, A. M. Leemeijer, C. W. 
Stortenbeker en W. Bongers. 147 pp. uitge
geven bij PUDOC, Wageningen, 1984, 
ƒ24,50. 

In het voorjaar van 1983 werd aan de Land
bouwhogeschool in Wageningen een lezin
gencyclus 'Natuur en mens' gegeven onder 
auspiciën van de vakgroepen Natuurbeheer 
en Wijsbegeerte. Het is een goed idee ge
weest van de organisatoren de bijdragen aan 
deze cyclus in boekvorm te laten verschijnen 
en daarmee het gebodene voor een breder 
publiek toegankelijk te maken. Dat dit 'bre
dere publiek' er is moge blijken uit het feit 
dat de eerste druk inmiddels is uitverkocht. 
Qua opbouw laat dit boekje zich bespreken 
als elk ander, niet qua inhoud. 
De bijdragen zijn gerangschikt in vier delen, 
elk voorzien van een halve bladzijde inlei
ding: 1. Natuur en levensbeschouwing, 2. 
Natuur in techniek en wetenschap, 3. Na
tuur en ecologie en 4. Natuur en maatschap
pij. Het wordt afgesloten met een korte na
beschouwing. Elk van de 11 bijdragen geeft 
de persoonlijke visie van een auteur op het 
centrale thema van de relatie mens-natuur, 
naar verschillende kanten uitgewerkt, zoals 
aangeduid door de bovenvermelde titels van 
de delen. 

Het gebodene in de verschillende bijdragen 
dwingt de lezer tot meedenken en stellingna-
me. De eerste zin van de eerste bijdrage, 'De 
verantwoordelijkheid van mens jegens de na
tuur' , van Westhoff, stelt meteen het kader: 

'Hoe gaan wij, mensen, met de aarde om, 
onze aarde, die ons heeft voortgebracht en 
van wie wij afhankelijk zijn?' Het blijkt een 
welhaast retorische vraag en de conclusie van 
de auteur is dan ook, wat de Westerse wereld 
betreft, nogal vernietigend. Dit klinkt in 
meer bijdragen door. Het interessante van 
het boekje zit vooral in de persoonlijke inter
pretatie van de auteurs van het 'hoe en waar
om' van duidelijke voor het natuurbehoud 
negatieve conflicten en tendenzen, gekop
peld aan de mogelijkheden tot ombuiging. 
In de andere bijdragen van deel 1, van 
Schuurmans ('Religieuswijsgerige achter
gronden van het milieuprobleem') en Ver
hoog ('Milieuethiek en de natuurfilosofie 
van Goethe'), wordt positiever geëindigd 
dan door Westhofï. In een verantwoordelijk
heidsgevoel, respectievelijk alternatieve vorm 
van wetenschappelijke ontwikkelingen, 
wordt perspectief gezien. Dit laatste, de mo
gelijkheden vanuit de wetenschap, vooral af
gezet tegen hetgeen vaak als 'technologische 
vooruitgang' wordt aangeduid en daarmee 
dikwijls gepaard gaande vermeende natuur-
beheersing, wordt ook besproken door Boers 
in deel 2 en door Sloet van Oldruitenborgh 
en Schroevers in deel 3. Naast de reeds ge
noemde auteurs zijn er in de delen 2 en 3 bij
dragen van Boerwinkel en Quispel over 
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respectievelijk 'Natuurbeleving, -waardering 
en -betrokkenheid' en 'De plaats van de 
mens in de biosfeer'. In deel 4 tenslotte komt 
de visie op de maatschappij in relatie tot de 
natuurbescherming naar voren, hoewel dit 
zeker bij bijvoorbeeld Westhoff (in historisch 
perspectief) en Schroevers (vooral ook uit het 
heden naar de toekomst kijkend) ook al eer
der aan de orde was. In dit vierde deel staan 
bijdragen van Huisman ('Visies op milieube
leid'). Van Koppen ('De Milieubeweging 
tussen Verlichting en Romantiek') en Ter 
Keurs ('Naar een meer maatschappelijke 
natuurbescherming'). 
Het gaat in dit boekje bij vrijwel alle auteurs 
om ontwikkelde gedachtengangen en per

soonlijke interpretaties en waardeoordelen 
over ontwikkelingen en toekomstperspectie
ven. Daarom laten de bijdragen in deze bun
del zich nauwelijks beoordelen. Voor de uit
gave in zijn geheel kan ik slechts zeggen dat 
ik de laatste jaren zelden voor minder dan 
ƒ25 ,— een stimulerender tekst in bezit heb 
gekregen, waarin ook het herlezen en weder
om meedenken nog steeds een genoegen is. 
Twee opmerkingen tot slot: 
Juist in dit 'Van Leeuwen-nummer' van De 
Levende Natuur is een klein citaat uit de bij
drage van Sloet van Oldruitenborgh curieus: 
'Er loopt een rode draad van 'panta rhei' (al
les stroomt) van de Grieken naar de moderne 
ecologie, die stelt dat 'alle verschijnselen die 

in de natuur zijn waar te nemen, zijn terug 
te voeren tot het principe van de relatie'. Die 
draad loopt onder andere ook langs Goethe, 
Einstein en, bij ons. Van Leeuwen, waarna 
de relatietheorie van Van Leeuwen kort 
wordt aangeduid. In de Nabeschouwing 
wordt op de laatste bladzijde onder het 
laatste kopje 'Natuur' gesignaleerd dat op de 
kwestie 'Wat is natuur?' nauwelijks zou zijn 
ingegaan door de auteurs. De onbekende au
teur moet bij het schrijven daarvan de eerste 
bladzijde van de eerste bijdrage al vergeten 
zijn. Daar gaf Westhoff, voor mij althans, al 
voldoende antwoord op deze vraag. 

D. C. P. Thalen 

Vragen en mededelingen 
Tentoonstelling 'Leven in steen' Het Geologisch Instituut van de Universiteit 

van Amsterdam wordt opgeheven. De toe
komst van het Geologisch Museum dat in 
hetzelfde gebouw is gevestigd, is daarom on
zeker. Het is nog een open vraag wat er gaat 
gebeuren met de verzameling die uit ruim 
800.000 beschreven stukken bestaat. Gaan 
zij deel uitmaken van een groot en nieuw na
tuurhistorisch museum in de Plantage-
buurt? 

Om nog eens de aandacht te vestigen op de 
mooie verzameling van het Geologisch Mu
seum is er een tentoonstelling ingericht in 
het Zoölogisch Museum, Plantage Midden
laan 53. De tentoonstelling 'Leven in steen' 
geeft een overzicht van de geschiedenis van 
het dierenrijk, geïllustreerd met de mooiste 
fossielen uit het Geologisch Museum. (Open 
zondag en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 
17.00 tot september 1986). 

Bomen en hun bewoners In het Fries Natuurhistorisch Museum wor
den op een twintigtal panelen de relaties be
licht tussen bomen en de diverse diersoorten 
die er leven, merendeels insekten en vogels. 

De tentoonstelling 'Bomen, beesten, hout' is 
geschikt voor gebruik bij het onderwijs. Tot 
30 sept. Herestraat 13-15, Leeuwarden. 

botanische tuin 

Bedreigde planten, bedreigd leven 
In de Jochum Hof te Steyl (gem. Tegelen) 
worden op de expositie 'Bedreigde 
planten, 
bedreigd leven' verschillende facetten van 
deze problematiek uitgebeeld, o.a. het ver
dwijnen van het tropisch regenwoud. Boven
dien brengen een diaserie en een film de the
ma's plantenbedreiging en -behoud in 
beeld. Tot 31 oktober. 

Zure tegen In het Museum van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen wordt 
de tentoonstelling 'Waldsterben - De Zure 
Regens' gehouden tot 31 december. Hij is 
gedeeltelijk samengesteld door het museum 
van Karlsruhe en gedeeltelijk door verschil
lende Belgische laboratoria. 
De volgende thema's komen aan bod: de gif

tige stoffen aanwezig in de atmosfeer; het 
degradatieproces van de bomen (bladeren, 
wortels, stammen); bodem- en waterveront
reiniging; de gevaren voor de mensheid; 
mogelijke oplossingen. 
Adres K.B.I.N.: Vautierstraat 29, 1040 
Brussel. 
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Uiterwaarden . . . hou ze gaaf 

Uiterwaarden, het land tussen winterdijk en 
rivier, vormen een boeiend cultuurlandschap 
met hoge natuurwaarden. Door steeds inten-
sievei grondgebruik komen ook de uiterwaar
den meer en meer onder druk te staan. 
Ontgrondingen, intensivering van landbouw 
en recreatie, industfievestiging en waterver
vuiling bedreigen natuur en landschap langs 

de grote rivieren. 
In het kadei van de actie: 'Uiterwaarden . . . 
hou ze gaaf wordt aan deze problematiek 
aandacht besteed, o.m. doot de tentoonstel
lingen: te Nijmegen, Natuurmuseum, 
Noordstraat 21, t /m 15 juni, in Nieuwegein, 
't Veerhuis, Nijemonde 4, t /m 23 juni (geor
ganiseerd door de Stichtse Milieufederatie). 



/ J<;*."'**'"* 

Ets: Reinder Homan 

Inhoudsopgave 

Bedreiging van de Boomkikker in de Achterhoek. The Tree 
frog (Hyla arborea) endangered in the Achterhoek. A. H. F. Stortelder 
& L. A. F. Reyrink 1 3 0 

Natuurtechnische milieubouw of natuurbouw? Habitat 
construction. V. Westhoff 1 3 6 

Floravervalsing; de mening van een oecoloog. The 
introduction of plant species from an ecological point of view. J .M. van 
Groenendael 1 3 8 

V a r e n s i n v o e g e n . Transplanting wallferns. A. Th. Eysink l 4 3 

De stilte der natuur heeft veel geluiden. Hcnriëtte Roland 
Holst-van der Schalk 1 4 8 

Hooien zonder bemesting: hoe langer hoe schraler? Does 
hay-making without fertilization impovcrish the soil? J. P. Bakker 1 4 9 

N a t u u r o n d e r w i j s i n d e prakt i jk . Nature cducation in practice. 
A. Visser 1 5 4 

Boekbesprekingen 158 

Vragen en mededelingen 160 


