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50.000 ha, dat is meer dan het totale be
zit van de Veteniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten; daarbij komen 
nog zo'n 7000 ha spoorwegterrein. Op al 
deze wegbermen samen komen ruim 
600 soorten wilde planten voor, bijna de 
helft van onze flora; en dank zij het 
zorgvuldige onderzoek van de heer 
Koster (De Levende Natuur; 86, 6) is ge
bleken, dat de spoorwegterreinen van 
ons land samen ruim 900 plantesoorten 
tellen, twee derde van onze flora. Zowel 
voor de plantengroei als voor de daarvan 
afhankelijke fauna van insecten en ande
re invertebraten is het dan ook van veel 
belang, hoe deze marginalia van het cul
tuurlandschap beheerd worden. 

Zonderwijk heeft in tal van geval
len een alternatief beheer van de lintvor-
mige landschapselementen weten te be
reiken, door overleg met het Studiecen
trum voor de Wegenbouw, met de Wa
terschappen en met de Nederlandse 
Spoorwegen. In zijn huidige dubbele 
functie van hoogleraar in de Onkruid-
kunde, én in de Vegetatiekunde en 
Plantenoecologie aan de Landbouwho
geschool heeft hij dit beleid niet alleen 
voortgezet, maar hij is ook gaan pleiten 
voor een ruimere toepassing van natuur-
technische milieubouw bij de Landin
richting, dus voor datgene wat bij de 
ambtenaren 'natuurbouw' heet overi
gens, een onzinnige term, omdat men 
per definitie natuur niet kan bouwen. 
Het streven zelf, dus de natuurtechni-
sche milieubouw, is zinvol en van veel 

belang, mits genuanceerd en met wijs
heid toegepast. Meer in het algemeen 
streeft Zonderwijk thans, door middel 
van een onder zijn leiding staande Ad
viesgroep voor Vegetatiebeheer, naar op
timalisering van de biologische kwaliteit 
van het landschap, zowel in de land-
bouwpraktijk als binnen het bereik van 
het ministerie van Verkeer en Wa
terstaat. 

Dat een agrarisch en tevens biolo
gisch deskundige zoveel voor het natuur
behoud heeft weten te bereiken zonder 
aan gezag in de agrarische wereld in te 
boeten, is hoogst opmerkelijk." 

Een proficiat van Prof. dr. V. Westhoff 
voor Prof. dr. P. Zonderwijk bij de uitrei
king van de Helmans en Thijsse-prijs. 

NB Zie ook Rubriek Vragen en Medede
lingen: Vrienden en bewonderaars van 
Heimans en Thijsse. 

Boekbesprekingen 
J. Mennema, A. J. Quené-Botetenbrood en 
C L . Plate (redactie). 
Atlas van de Nederlandse flora, deel 2: zeld
zame en vrij zeldzame planten. 349 p. Bohn, 
Scheltema & Holkema, Utrecht 1985. Prijs: 
ƒ 95,—; deel 1 en 2 samen: ƒ 125,— voor 
abonees op "Gortetia", ƒ 164,50 voor 
anderen. 

De Atlas van de Nederlandse Flora is een 
standaardwerk dat drie delen beoogt te om
vatten en waarvan deel 1 in 1980 is versche
nen. Het werk is samengesteld door de afde
ling Nederlandse Flora van het Rijksherbari
um in samenwerking met de afdeling 'Na
tuurlijk Milieu' van de hoofdafdeling 
'Landbouwstatistieken' van het Centraal Bu
reau voor de Statistiek. 
Deel 1 bevatte 332 plantenkaartjes van in 
Nederland 'uitgestorven' (lees: uitgeroeide) 
of zeer zeldzame plantesoorten. Het thans 
verschenen deel is zowel voor de plantengeo-
grafie en' de floristiek als voor het natuurbe
heer van groter belang: het omvat 1088 plan
tenkaartjes, overwegend van zeldzame tot 
vrij zeldzame soorten. Een klein deel bestaat 
uit zeer zeldzame soorten die in deel 1 nog 
niet werden opgenomen; daarentegen is een 
aantal (vrij) zeldzame taxa niet in dit deel 
opgenomen, omdat het juister werd geoor

deeld hen te behandelen in deel 3, samen 
met nauw verwante algemenere taxa. 

De kaartjes geven zowel de verspreiding vóór 
1950 als die sinds 1950 aan, zodat men ter
stond de veranderingen die in deze eeuw zijn 
opgetreden (over het algemeen betreft dat 
een sterke achteruitgang) kan overzien. Aan 
elk kaartje is een bondige, nauwkeurige en 
zeer informatieve tekst toegevoegd, in feite 
een mini-monografie, waarin de taxonomi-
sche en plantengeografische status wordt 
weergegeven, met een kritische bespreking 
van de waarde en betrouwbaarheid van de 
documentatie en de oorzaken van de achter
uitgang resp. (soms) toenamen van de soort 
in ons land. Deze bijna 1100 opstelletjes zijn 
geschreven door telkens een of twee der au
teurs F. Adema, R. W. J. M. van der Ham, 
Th. A. Hattink, F. Heukels, T. W. Jaspers-
Schrader, M. A. F. van der Klauw, J. Menne-
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ma, C. L. Plate, A. J. Quené-Boterenbrood 
en E. J. Weeda. 
Van zo mogelijk nog meer belang is het even 
zorgvuldig geredigeerde en gedocumenteer
de inleidende hoofdstuk, geschreven door E. 
J. Weeda, een voortreffelijk overzicht van de 
dynamiek (in het algemeen: achteruitgang) 
van onze flora. Duidelijk worden daarin ook 
de beperkingen van de gebruikte inventa
risatie-methode aangegeven: tal van soorten 
zijn in veel sterkere mate verarmd dan uit het 
kaartbeeld blijkt. De kaartjes geven nl. 
slechts aan of een soort in een uurhok (5x5 
km) voorkomt, maar niet, hoe groot de po
pulatie is: wanneet bv. de struikheide in mil
joenen exemplaren een geheel uurhok be
dekt, wordt dit even zwaar gewogen als wan
neer er nog slechts één enkel sprietje struik
hei is overgebleven. 

Weeda vat de lotgevallen van onze flora sa
men in 25 typen van biotopen, verdeeld over 
twee categorieën: biotopen die op gtote 
schaal zijn verdwenen, zoals droge graslan
den, beekdalgraslanden, venen, trilvenen en 
voedselarmc wateren, naast biotopen die flo-
ristisch verarmd zijn, zoals akkers, kwelders 
en loofbossen. Even belangwekkend en des
kundig is zijn behandeling van de uitbrei
ding van soorten, waarbij de inburgering van 
soorten uitvoerig aan de orde komt. 
De balans van verlies en winst leert, dat het 
verlies verreweg het zwaarst moet wegen, en 
dat dit duidelijk is toe te schrijven aan de ne
gatieve effecten van de moderne landbouw, 
in de eerste plaats aan ontwatering en be
mesting. 
Als kritisch commentaar bij deze atlas zou 
m.i. te geven zijn, dat de inventarisatie na 

1950 nog onvolledig is geweest en dat het 
beeld van de hedendaagse verspreiding dus 
incompleet is, zoals tecent bij allerlei onder
zoek, met name in Zuid-Limburg, is geble
ken. De tekst stelt daarentegen, dat juist de 
vroegere inventarisatie, bv. in Ftiesland en 
Drente, minder volledig was dan de huidige. 
Beide beoordelingen kunnen juist zijn; geen 
enkele inventarisatie is ooit compleet, en de 
zwaartepunten verschuiven met de tijd. 
Conclusie: iedere natuurbeheerder en ieder
een die in de flora van ons land belang stelt 
zou deze atlas moeten bezitten en dagelijks 
raadplegen. Helaas zal dit gezien de prijs 
(die voor een boek als dit toch heel redelijk 
is te noemen) wel een vrome wens blijven. 

V. Westhoff 

Natuuragenda 1986, Dag in dag uit in de na
tuur met Henk van Halm. Uitg. Trouw in sa
menwerking met Zomer & Keuning, Ede en 
IVN. Te best. door storting ƒ 14,90 op giro 
91133 t.n.v. ochtendblad Trouw A'dam. 

Natuurmedewerker van het ochtendblad 
Trouw en IVN-consulent en natuurfotograaf 
Henk van Halm heeft zijn waarnemingen en 
foto's verwerkt tot een tekst en foto per week 
in deze agenda die opwekt om zelf te letten 
op de kleine, maar waardevolle en vréugde-
schenkende natuurverschijnselen, dicht bij 

huis en in het veld, zoals de Kokmeeuw in 
winterkleed, het eerste Speenkruid, vogels 
langs het strand. Inhoud en uitvoering van 
de agenda zijn eenvoudig, oprecht, niet te 
pronkerig. Nuttig is dat zonsop- en -onder
gang vermeld worden, evenals de maanstan-
den. 

J. Hancock, F. Vera, W. Wolff. Waterland, 
Waterrijke Natuurgebieden in de Wereld. 
192 pag. ruim 180 kleurenfoto's. Formaat 
22 X 28,5 cm. Uitgave Wereld Natuur Fonds, 
Zeist/M&P boek bv. Weert. 1985. 

In het kader van de internationale WWF/ 
lUCN Wetland campaign btengt het We-
reldnatuurfonds Nederland dit boek uit over 
waterrijke natuurgebieden in de wereld. Het 
boek is niet in de boekhandel te koop maar 
wordt toegestuurd als men ƒ 50,— of meer 
overmaakt t.b.v. de W.N.F.-aktie 'Red het 
Waterland' of als men twee nieuwe dona
teurs aanmeldt. Het is een bijzonder mooi 
boek met meer dan 180 fraaie kleurenfoto's 
van wetlands en hun bewoners, waarbij de 
nadruk valt op vogels. Het boek bevat veel 
informatie over bedreigingen, gebruik, be
houd en beheer van wetlands. 
Het begint met een hoofdstuk over het be
lang van waterrijke gebieden en waarom deze 
zo nodig de belangstelling van de internatio
nale natuurbescherming behoeven. Het 
komt er in het kort op neer: 'Wetlands' zijn 
geen 'waste lands', geen onland. Maar zo 
zijn ze vaak wel behandeld en vele steden. 

vliegvelden, industrieterreinen en landbouw
gebieden waren vroeger wetlands met be
langrijke natuurwaarden. Naast natuurwaar
den hebben wetlands ook een economische 
betekenis bijv. als waterzuiverend reservoir, 
als broedplaats voor vis en andere orga
nismen want in het algemeen zijn wetlands 
gebieden met een hoge biologische productie 
en alleen daarom al is het schadelijk voor de 
mens om er slordig mee om te springen. De
ze overwegingen hebben er toe geleid dat er 
een wetlandconventie, in 1971 te Ramsar, tot 
stand is gekomen. Het behoud van waterrijke 
gebieden woidt er door bevorderd. De aan
gesloten landen verplichten zich tot een ver
standig beleid t.a.v. waterrijke gebieden en 
internationaal belangrijke wetlands dienen 
onder de conventie te worden gebracht. Het 
is de verdienste van dit boek dat het deze 
conventie behandelt en ook de lijst van wet
lands van internationale betekenis die onder 
de conventie zijn gebracht, publiceert, zo dat 
deze informatie nu voor een breder publiek 
beschikbaar is. 

Hoewel al 322 wetlands met een gezamenlijk 
oppervlak van 26 miljoen ha zijn veilig ge
steld, wordt juist in dit boek op veel plaatsen 
betoogd dat het niet voldoende is. Er zijn 
nog steeds veel bedreigingen, ook voor al be
schermde wetlands o.a. door invloeden van 
buitenaf maar ook door slecht beheer. 
Bij de beschrijving van een l6-tal internatio
naal belangrijke wetlands over de hele we
reld, wordt het Nederlandse aspect behan
deld door Frans Vera, die over de Lepe
laarsplassen, Oostvaardersplassen en het IJs-

selmeer schrijft en Wim Wolff, die het be
lang van de Waddenzee belicht. 
Vera, die vanuit het Staatsbosbeheer zo zeer 
ijverde voor het behoud van de Oostvaar
dersplassen gaat van de drie auteurs het 
diepste in op de totstandkoming, de beteke
nis, de ontwikkeling en de beheersproblema-
tiek van deze ecosystemen. Hierbij wordt 
o.a. de belangrijke rol van de duizenden 
Grauwe ganzen behandeld, die als grazers 
het moeras open houden. Ook de grote gra
zers komen aan bod. Dit hoofdstuk wordt te
recht afgesloten met een pleidooi voor het 
open houden van het Markermeer (dan is het 
als natuurgebied meer waard!). 
Wolff als hoofd van de afdeling Estuariene 
Ecologie van het Rijksinstituut voor Natuur
beheer zeer nauw met de waddenzeeproble-
matiek betrokken, schetst de betekenis van 
de Waddenzee. Hij belicht vooral de interna
tionale betekenis als pleisterplaats voor hon
derdduizenden trekvogels. De bedreigingen 
zoals de chemische verontreinigingen met 
zijn negatieve invloeden op vogelstand en 
zeehonden komen ook aan de orde. 
De wetlands die door James Hancock worden 
behandeld zijn: de Coto Donana in Spanje, 
de Everglades in Florida, de Chaco en Cor-
rientes in Argentinië, het stroomgebied van 
de Tana in Kenya, Bharatpur in India, het 
Zhalongreservaat in China, het Keizerlijke 
Shinhama reservaat in Japan, Pulau Dua op 
Java en de gebieden van Darwin en de South 
Alligator rivier in Australië. 
Deze beschrijvingen hebben een wat anek
dotisch karakter maar geven wel aan wat de 
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grote betekenis en bedreigingen van deze ge
bieden zijn en ook fouten in het beheer wor
den gesignaleerd, zoals de negatieve effecten 
van de vermindering van de begrazing in 
Bharatpur. 
Het spreekt vanzelf dat deze auteur van Her
ons of the World een grote nadruk op de rei
gers legt. Hij levert zelf ook een groot aantal 
fraaie foto's, terwijl in het algemeen de fo
to's van bijzonder grote kwaliteit zijn. Ook 
enkele Nedetlandse fotogtafen zoals Jan van 
de Kam, Frits van Daalen en Oene Moedt 
zijn met mooie platen vertegenwoordigd. 
Jammer is dat naar de opvatting van de re
censent met de plaatsing van de foto's tegen 
regels van esthetica en logica is gezondigd: 
veel foto's met vogels tegen de lucht zijn ge
plaatst onder aan de bladzijde met daarbo
ven een 'zwaar' stuk tekst of een foto met bo

dem er op. Bijvoorbeeld zwemmende non
netjes boven een vliegende kiekendief, een 
zittende ijsvogels onder een foto met visjes. 
Dat doet de op zich mooie foto's geen goed! 

Een aantal foutjes kwam ik tegen. Helaas is 
van de tekst van de conventie klakkeloos de 
vertaling van het ministerie overgenomen 
met de storende fout bij de omschrijving van 
wetlands in artikel 1 . . . met inbegrip van 
zeewater waarvan de diepte bij eb niet meer 
is dan 6 meter. Eb is de hele periode tussen 
hoog en laag water, hier is uiteraard laag wa
ter bedoeld. In het Engels staat er ook low ti-
de. Een gent en een ganzerik zouden samen 
geen jongen groot brengen want het zijn al
lebei benamingen voor het mannetje! De le
pelaars op Vlieland broeden niet in de 
Kroonspolders maar in de duinen. Het Glos

sarium is niet helemaal compleet. In de lijst 
van tot de conventie toegetreden landen ont-
bteekt Suriname dat in februari 1985 op de 
IWRB-vergadering in Peru bekend maakte 
dat het de conventie had geratificeerd en de 
Coppename punt (12.000 ha) had inge
bracht. 
Al met al is het een bijzonder mooi en inte
ressant boek met magnifieke foto's en leven
dige schetsen van een aantal belangrijke wet
lands. Het is ook een warm pleidooi voor het 
behoud en verstandig beheer van de wet
lands die ons nog resten. U kunt daaraan 
meewerken door minimaal ƒ 50,— over te 
maken naar het W.N.F, te Zeist, giro 44466, 
waarmee u een goed doel steunt en deze 
fraaie premie ontvangt. 

J. Rooth 

Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. 
Broedvogels van Winterswijk. Natuurhistori
sche bibliotheek KNNV, nr. 40, 1985. 231 
pag., 9 tab., 16 fig. H- fïg. per soort. Prijs 
voor leden ƒ 30,—, niet-Ieden ƒ 40,— (fran
co thuis). Te bestellen bij Bureau KNNV, B. 
Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hougwoud, 
postgiro 13028. 

De omgeving van Winterswijk heeft reeds 
lang een grote faam bij natuurliefhebbers. 
Ook al is er in de loop van deze eeuw veel 
veranderd en hebben veel planten en dieren 
uit het oude cultuurlandschap het veld moe
ten ruimen, er valt nog altijd veel te genie
ten, zeker voor degene die de situatie van 
vroeger niet heeft gekend. Daarvan getuigt 
het boek 'Btoedvogels van Winterswijk'. Het 
vormt de weerslag van tien jaar veldonder
zoek door de regionale vogelwerkgroep, die 
in de activiteiten voor de SOVON-broed-
vogelatlas de stimulans vond om een degelij
ke documentatie van de broedvogelbevol-
king in de Wintcrswijkse landschappen vast 
te leggen. Het is een aantrekkelijk ogend en 
goed leesbaar werk geworden. De belang
rijkste hoofdstukken bieden een beknopte 
schets van de Winterswijkse landschapsty-
pen, een beschrijving van de onderzoek-
opzet, een korte analyse van de factoren die 
de samenstelling van de vogelbevolking be

palen en per soort een korte bespreking in 
vaste rubrieken. De inventarisatie is uitge
voerd in een periode waarin veel nieuwe in
zichten zijn verworven in de methodiek van 
vogelinventariseren, welke de eerder gekozen 
methoden niet in alle opzichten ondersteu
nen. Hier wordt door de auteurs zonder om
wegen op gewezen, en ze schromen niet de 
zwakke punten in het onderzoeksmateriaal 
aan te geven. De werkwijze is echter goed 
doordacht en de zakelijke evaluatie ervan 
doet de waarde van de gepresenteerde gege
vens alleen maar stijgen. 
Een aanwinst ten opzichte van soortgelijke 
publikaties is dat de vogelbevolking niet als 
een op zichzelf staande vetzameling vogels 
wordt beschouwd, maar wordt gezien in rela
tie tot de populaties in de omringende delen 
van de Nederland en Duitsland. Zo wordt 
het verdwijnen van Rietzanger, Kleine en 
Grote karekiet toegeschreven aan het inkrim
pen van het verspreidingsgebied van deze 
soorten. Het was in aanvulling hierop zinvol 
geweest om ook aan te geven in hoeverre de 
huidige vogelbevolking de weerslag vormt 
van die van het 'historische' landschap. 
De samenhang met het huidige landschap is 
behalve in de gebruikelijke tabellen ook 
weergegeven in zogenaamde ordinatie-dia-
grammen. Hierin zijn soorten gerangschikt 
volgens hun voorkomen langs ecologische 
gradiënten, namelijk de gradiënten loofbos

naaldbos, oud bos-jong bos en dtoge bodem-
natte bodem. 
De soortbesprekingen bevatten onder meer 
de rubrieken status, verspreiding, broedhabi
tat, broedvogelaantallen en verleden, terwijl 
bij sommige soorten ook bijzonderheden 
over aankomst- en vertrekdatum en over de 
broedbiologie zijn opgenomen. De tekst is 
zakelijk, systematisch van opzet en biedt veel 
informatie. Bij elke soort zijn een of meer 
verspreidingskaarten opgenomen. Er worden 
zeven typen verspreidingskaarten gehan
teerd, waarvan ik die met de dichtheid per 
kilometerhok het meest illustratief vind. 
Niet altijd biedt de tekst voldoende informa
tie om opvallende details in het versprei
dingspatroon te kunnen begrijpen. De diver
se typen kaarten worden door elkaar gebruikt 
en hebben steeds weet andere legenda's, die 
echter niet bij de kaartjes worden vermeld. 
Dit is een bron van verwarring. Een uitvouw
baar blad met een beknopte toelichting op 
de kaartjes had dit kunnen voorkomen. 
Het boek verdient ongetwijfeld luime be
langstelling. De wijze waarop de vogelbevol
king van een verdwijnend cultuurlandschap 
wordt beschreven tilt de waarde van het boek 
ruim uit boven de betekenis als regionale avi-
fauna. 

P. Opdam 

Arnolds, E. Veranderingen in de Paddestoe
lenflora (Mycoflora). Wet. Med. KNNV nr. 
167. Uitg. KNNV en Ned. Mycoiogische 
Vereniging. 1985. 101 pag., 26 tab., 43 fig. 
Prijs ƒ 13,50 voor leden, ƒ 17,50 voor niet-
leden (porto inbegrepen). Bestellen d.m.v. 
postgiro nr. 13029, Bureau KNNV, 
Hoogwoud. 

Het bovengenoemde, zeer actuele werk bevat 
de herziene en gedeeltelijk uitgebreide 
teksten van voordrachten, die op 14.4.1984 
werden gehouden tijdens een door de Flora
commissie der NMV georganiserd symposi
um, waarin een aantal vooraanstaande myco-
logen de resultaten van hun onderzoek over 
de verandering van de mycoflora in Neder
land meedeelden. Deze verandering uit zich 
o.a. in een achteruitgang van vele mycorrhi-
zapaddestoelen en een vooruitgang van de 
op hout groeiende soorten. Uitgebreid wordt 
ingegaan op de mogelijke ootzaken van die 
verandering zoals milieuverontreiniging, ver
anderingen in het bosbeheer, etc. Maatrege

len tot behoud van bedreigde soorten en 
voorstellen tot aanvullend onderzoek worden 
aangegeven. De meeste hoofdstukken bevat
ten een literatuurlijst. Achterin bevindt zich 
een alfabetische lijst van de Latijnse namen 
van de genoemde soorten (de Nederlandse 
namen staan alleen in de tekst). 
Aan al diegenen, die belangstelling hebben 
voor hetgeen er in de natuur om ons heen ge
beurt, kan dit werk met zijn schat aan infot-
matie ten zeerste worden aanbevolen. Wel
licht vormt het een stimulans om mee te wer
ken aan dit onderzoek. 

G. A. de Vries 
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Handboek van natuurgebieden en wandel
terreinen in Nederland. Uitg. Natuurmonu
menten, 1985. 400 pag., ƒ 20,—. ISBN 90 
70099284. 

Voor de zesde maal heeft Natuurmonumen
ten een handboek samengesteld en uitgege
ven van de natuur- en wandelterreinen in ons 
land, zowel die in eigen bezit, als de terrei
nen die in eigendom en/of beheer zijn van 
de Nationale Landschapsstichtingen, Staats
bosbeheer, Dienst van Domeinen, Gemeen
ten, Particulieren en Stichtingen, Neder
landse Vereniging tot Bescherming van Vo
gels, e.a. De beschrijvingen zijn kort, maar 
geven duidelijke informatie en tevens een co
de voor de voorzieningen. Voor meer kennis 
omtrent topografie en de inhoud van het ter
rein wordt verwezen naar kaarten en gidsen. 
De indeling van de terreinen per provincie is 
dezelfde gebleven. Nieuw in deze uitgave is 
het opnemen van kaarten van de gemeenten 
per provincie. Daarmee is de zg. atlas van de 
belangrijkste natuurgebieden uit de vorige 
handboek komen te vervallen. Dit is zeker 
geen achteruitgang. Wil men weten welke 

wandelterreinen in een bepaalde streek be
zocht kunnen worden, dan dient men nu te 
zoeken onder de naam van de gemeente in 
de betreffende provincie. De overzichtelijke 
indeling en duidelijke druk maken het hand
boek prettig te gebruiken, daarbij geven de 
etsen en tekeningen van Han van Hagen een 
kunstzinnige onderbreking in de tekst, even
als de foto's die er harmonieus inpassen. De 
versiering van de omslag, een nieuw ontwerp 
voor Natuurmonumenten van vormgever Jan 
Veenman, is fris en opwekkend; het geeft 
een suggestie van de wijdsheid die veel na
tuurgebieden te bieden heeft. Het mag zeker 
een prestatie genoemd worden om van de op 
zichzelf droge tekst van meer dan 3000 ter
reinen zo'n aantrekkelijk handboek te 
maken. 

V. de Meester-Manger Cats 

Reactie op de boekbespreking van M. van 
Oosten. 

Beste Max, 
Misschien is het niet gebruikelijk dat de au
teur van een besproken boek in een ingezon
den stuk op een recensie reageert. Maar waar 
het om 'Levend Land' gaat, dat in 'De Le
vende Natuur' (no. 4, 1985) aan de orde was 
kan er misschien een uitzondering op de re
gel gemaakt worden. 
Allereerst dank voor je vriendelijke woorden. 
Toch heb ik wat moeite met een deel van je 
recensie. Niet omdat je erop wijst dat er fout
jes en onnauwkeurigheden in het boek staan 
want die zijn er inderdaad, maar eenvoudig 
omdat ik het met een paar van je opmerkin
gen niet eens kan zijn. Je hebt gelijk als je 
zegt dat er zowel van Peelhorst als van Peel-
schol gesproken wordt. Beide namen zijn in 
gebruik, de laatste met name bij geologen. 
'Bennekom' was in 1178 bekend als 'Berin-
chem' of '-heim', in 1346 als 'Bernichem'. 
Inderdaad zijn deze namen vermoedelijk af
geleid van 'Beringahem' maar daarmee blijft 

de naam een 'heem-naam'. Wie zegt dat de 
naam 'Roozendaal', die ik in het hoofdstuk 
over toponymie vermeld, op de plaats Roo
zendaal in West Brabant betrekking heeft? 
Het ging er om dat deze, hier en daar in Ne
derland voorkomende naam het element 
'dal' bevat. Verder heb ik op p. 154 juist ge
probeerd duidelijk te maken dat land-
schapstypen en -individuen niet hetzelfde 
zijn. En dan die Middeleeuwen, waarvan ik 
zou beweren dat ze van 1150 tot 1250 duur
den! Maar ik heb begrepen dat de moeilijk
heid ligt in mijn op elkaar volgende opmer
kingen (p. 47) dat (1.) de ME gekenmerkt 
waren door relatief hoge temperaturen en dat 
er (2) tussen 1150 en 1250 sprake was van een 
'klimaat-optimum'. Voorts zijn er inderdaad 
een paar figuren iets te klein uitgevallen (met 
name die met de bodemprofielen). Je hebt 
bezwaar tegen de 'ingewikkeldheid' van de 
figuur met bodemprofielen en die met de li-
thostratigrafische eenheden; maar in de eer
ste werd nu juist (bij mijn weten voor het 
eerst) een visuele samenvatting gegeven van 
de door de Bakker en Schelling beschreven 

Vragen en mededelingen 
Wetlands en WNF 'Red het Waterland' en 'Laat het Waterland 

leven' zijn de titels van de acties waarmee 
WNF-Nederland en de Rangers geld inzame
len voor het behoud van enige grote wet
lands. Aan de lijst van projecten in het bui
tenland heeft de Nederlandse afdeling nog 4 
projecten toegevoegd, waarvan drie op vader
landse bodem. Voor deze projecten is 
ƒ 330.000 nodig. 
De projecten zijn: 
— Aanleg van educatieve voorzieningen in 
de Dordtse Biesbosch. 
De Vereniging voor Bescherming van Vogels 
wil haar bezitting in de Biesbosch waar o.a. 
Lepelaars fourageren en de Kwak en Kleine 

standaard-profielen. En wat de figuur met de 
lithostratigrafische eenheden betreft, zij 
biedt de geïnteresseerde lezer een overzicht 
zonder dat er beschrijvingen nodig zijn. Wie 
zich niet in al die opeenvolgingen van laag-
pakketten wil verdiepen heeft hier, in aan
sluiting op het kaartje van fig 2-1 althans een 
indruk van de gecompliceerdheid van de Ne
derlandse ondergrond. Tenslotte je bezwaar 
tegen het nummeren van de figuren per 
hoofdstuk. Je noemt dat een hinderlijke ge
woonte. Toch biedt deze (beslist niet alleen 
door geologen gebruikte) methode meer 
voor- dan nadelen, ik wil je dat bij gelegen
heid graag aantonen! 
Intussen wel mijn hartelijke dank voor de 
aandacht, waarmee je dit boekje hebt gele
zen. Ik beloof je — als er t.z.t. een herdruk 
nodig is — mede aan de hand van jouw op
merkingen zo veel mogelijk de inderdaad 
aanwezige onduidelijkheden en onjuisthe
den weg te werken. 

Met vriendelijke groeten, 
je Jan Zonneveld 

zilverreigers te zien zijn, geschikt maken voor 
studie en observatie door kleine groepen. 
Daarvoor zal een observatiehut gebouwd 
worden en verder is er geld nodig om een 
sluisje te herzien dat het waterpeil van de 
eendenkooi (eveneens uitsluitend voor stu
diedoeleinden in gebruik) moet handhaven. 
Het derde programmapunt in dit gebied is 
de testauratie van een stenen griendwerkers-
hut die dienst zal gaan doen als informatie
centrum en biologisch station. 
— Maatregelen voor het behoud van de Ot
ter in Nederland. 
Een ernstige bedreiging voor de nog slechts 
300 otters, is gelegen in palingfuiken waar de 
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otters in-, maar niet meer uitkomen. De 
Overleg Groep Otter laat nu onderzoeken in 
hoeverre fuiken voorzien van zg. keernetjes 
ongevaarlijk zijn voor otters. Proeven op 
praktijkschaal worden gedaan in de Wieden 
en in de Nieuwkoopse Plassen. Voor het on
derzoek, en voor de daarop aansluitende be
schermingsmaatregelen en voorlichting is 
geld nodig dat het WNF bijeen hoopt te 
brengen. 
— Databank-Waterland. 
Het Centrum voor Milieukunde van de Rijks
universiteit Leiden is bezig een databank sa
men te stellen van ecologische gegevens van 
wetlands over de gehele wereld om de moge
lijkheid te bieden voor een betere infor
matie-uitwisseling tussen ecologen en uit
voerders van ontwikkelingsprojecten in wa
terrijke gebieden. Het is namelijk gebleken 
dat daar grote behoefte aan bestaat. De data
bank zal niet alleen service verlenen als infor

matiebron, maar tevens gerichte voorlichting 
geven waar wetlands bedreigd worden, ook 
als daar niet om gevraagd werd. 
— Aankoop Ierse venen. 
Venen van het Atlantische hoogveentype die 
eens grote delen van West-Europa hebben 
overdekt, zijn overal verdwenen op Ierland 
na, waar het hoogveen nu echter ook in snel 
tempo wordt vergraven of anderszins aange
tast. Redding van dit unieke landschap is al
leen mogelijk d.m.v. aankoop en reservaats
vorming. Aangezien daar in Ierland geen 
geld voor beschikbaar is en in Nederland, 
waar het eigen veen ontgonnen is, verant
woordelijkheid wordt gevoeld voor het als
nog veilig stellen van een natuurlijk stuk 
hoogveen, is hier de Stichting tot Behoud 
van de Ierse Venen opgericht, die dankzij de 
grote inzet van zijn medewerkers de eerste 
aankoop heeft kunnen realiseren. Voor de 
aankoop van nog twee veengebieden zijn de 

voorbereidingen reeds getroffen, maar het 
geld moet nog bijeengebracht worden. Hulp 
is aangeboden door het WNF. In Ierland 
wordt deze ondersteuning van de natuurbe
scherming zeer gewaardeerd. De terreinen 
worden geschonken als natuurreservaat aan 
het Wildife Department van het Ministery of 
Fisheries and Forestries. Vooruitlopend op de 
aankoop, is op een van bovengenoemde ter
reinen de vuilstort reeds gestaakt. (Inl. Stich
ting tot Behoud van de Ierse Venen: Hugo de 
Grootstraat 52, 6522 DG Nijmegen.) 
Voor steun aan deze projecten: giro 44466, 
WNF, Zeist. Inlichtingen betreffende de 
projecten: Wereld Natuur Fonds, ir. W. G. 
Braakhekke, tel. 03404-22164. 

N.B. Zie ook onder de rubriek Boekbespre
kingen de recensie van de uitgave 'Water
land'. 

Stinzenplanten langs de Kromme Angstel. 
P. A. Bakker. De Levende Natuur 86.3; 
115-121. 

Als aanvulling kan gemeld worden dat dank
zij dit artikel de gemeente Abcoude de bij
zondere waarden van het Hugo de Vriespark 
heeft erkend. De gemeenteraad heeft een 
budget beschikbaar gesteld voor het realise
ren van achterstallig onderhoud en een ver
nieuwde inrichting van dit unieke parkje. In 
nauw overleg met de gemeentelijke plantsoe
nendienst en de auteur van dit artikel is door 
een hovenierster een beplantingsplan op

gesteld. Vrijwilligers uit het dorp werken 
mee aan de herinrichting. Het voorste deel, 
de voormalige dokterstuin, blijft ongewij
zigd. In het achterste deel van het park zal 
het assortiment stinzenplanten worden uit
gebreid met materiaal dat afkomstig is uit de 
Vechtstreek. Op deze wijze kan het Hugo de 
Vriespark gaan fungeren als een regionaal ge

nenreservoir. 

WARN organiseert INVENTARISATIE-dag De Werkgroep Amfibieën en Reptielen Ne
derland organiseert op zaterdag 8 maart 1986 
een 'Inventarisatie-dag'. 
Diverse praktische aspecten van het inventa
riseren van amfibieën en reptielen komen 
aan de orde, evenals de huidige ontwikkelin
gen op landelijk èn regionaal niveau. Voor 

belangstellenden is de dag kosteloos. Plaats: 
Nijmegen, Afdehng Dieroecologie van de 
Katholieke Universiteit. 
Men wordt verzocht zich schriftelijk aan te 
melden bij het WARN-secretariaat, p/a 
Plantage Middenlaan 53, 1018 DC Amster
dam. 

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
Jubileumtentoonstelling Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg. In het ^Natuur
historisch Museum Maastricht presenteert het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
een overzicht van zijn zeer gevarieerde activi
teiten in de verschillende studiegroepen en 
kringen. 

Op 23 november 1985 herdacht het Natuur
historisch Genootschap in Limburg zijn 75-
jatig bestaan in een feestelijke bijeenkomst te 
Maastricht. Ter gelegenheid daarvan werd 
voor de eerste maal de Rector Cremers-
penning uitgereikt (genoemd naar de eerste 
voorzitter van het Genootschap), en wel aan 
drs. J. Hermans te Linne, voor zijn veelzijdi

ge verdiensten op het gebied van natuurstu
die en natuurbehoud in Limburg zowel als 
voor zijn actieve bijdrage aan de natuur
educatie. 
De Redactie wenst de heer Hermans van har
te geluk met deze welverdiende onderschei
ding in de geest van Heimans en Thijsse. 

Aan alle vrienden en bewonderaars van 
Heimans en Thijsse 

De Stichting Heimans en Thijssebibliotheek 
en -archief, opgericht in 1977, heeft ten doel 
het bijeenbrengen van publicaties en voor
werpen van en documenten over E. Heimans 
enjac. P. Thijsse en van hun geestverwanten, 
voorzover deze van belang kunnen zijn voor 
geschiedenis en wezen van natuurbeleving, 
natuurbescherming en natuurbeschermings
educatie in Nederland. 
Het gaat zoals U ziet niet alleen om Heimans 
en Thijsse, al zijn hun namen, als de meest 
bekende, in de naam van de stichting opge-

• nomen. Zij hadden tijdgenoten, zelfs ook 
oudere tijdgenoten, die ook verdienstelijk 

bezig geweest zijn met natuurbeleving en na
tuurbescherming en er is na hen alweer een 
generatie in dit werk vergrijsd, waarvan som
migen al niet meer in het land der levenden 
zijn. Niet alleen hun publicaties, maar ook 
hun correspondentie en aantekeningen ter 
zake, hun foto's en films kunnen een bron 
van kennis en inspiratie zijn voor toekomsti
ge generaties, mits . . . ze op oordeelkundige 
wijze geconserveerd en geordend worden. De 
betrokkenen hebben er ook recht op dat hun 
werk niet in vergetelheid raakt. 
Familiearchieven kunnen op de duur een be
lasting vormen voor nabestaanden en het ge-
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vaar is altijd aanwezig dat in een onbewaakt 
ogenblik historisch belangrijk materiaal ver
nietigd wordt. Veel belangrijks kon intussen 
door de stichting al in veiligheid worden ge
bracht, waaronder brieven en manuscripten 
van E. Heimans en Jac. P. Thijsse en de nala
tenschap van Heimans' zoon, wijlen Prof. 
Dr. J. Heimans. Maar wij zijn ervan over
tuigd dat er nog vele brieven van Thijsse in 
omloop zijn. 
Wij doen een beroep op allen die interessant 

Errata 

materiaal, ook van en over de minder bekend 
geworden pioniers onder zich iiebben,d«zc 
bij de stichting onder te brengen, want ook 
die verdienen het dat hun nagedachtenis in 
ere wordt gehouden. Ook voor schenkingen 
van publicaties in boekvorm (vooral van ou
dere datum), artikelen in tijdschriften, kran
tenknipsels enz. houden wij ons warm aan
bevolen. Mochten collecties (nog) niet voor 
overdracht vatbaar zijn, dan zullen wij het 
zeer op prijs stellen van het bestaan op de 

hoogte te worden gebracht. Ook tips zijn 
welkom: • 
Voor uw aandacht hiervoor zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Voor het bestuur. 
Prof. Dr. P. Smit, voorzitter 
Drs. F. A. Lensink Busch, secretaris 
Informatie en toezending: J. H. H. Zwier, 
bibliothecaris, Terborgseweg 14, Yzevoorde, 
7021 JP Zelhem. Tel. 08340-26789. 

Tot onze spijt zijn in het artikel 'Stinzen-
planten langs de Kromme Angstel' (DLN 86, 
3: 115-121) enkele onjuistheden geslopen. 
— p. 118, kolom 3, tussen regel 22 en 23 in
voegen: A/hum zebdaneme. De meest op
merkelijke soort is de uit Zuid-Europa af
komstige looksoort 
— p. 118, kolom 3: regel 18 (tweede helft) 
en regel 17 van ondere vervallen 
— p. 118, kolom 3, regel 13 van onderen. 
Het begin van de zin moet luiden: Het voor
ste deel 
— p. 118, kolom 3, regel 9 van onderen 
moet luiden: Nadat het huis was afgebroken 
trok zij dit terrein bij 

Rectificatie artikel 'De Nederlandse reptie
len' van H. Strijbosch. De Levende Natuur 
86, 6. In het overzicht boven aan pagina 208 
moet staan voor het aantal worpen van Ha-
zelworm: 1/2 jaar (d.w.z. 1 per twee). Ad
der: 1/2 jaar, Gladde slang 1/2 jaar en 
Ringslang: 1/? jaar. Verder dient als bij
schrift van fig. 2 de naam Lacerta agilis ver
anderd te worden in Anguis fragilis. 
Rectificatie artikel 'Het beheer van reptielbi
otopen' door A. H. P. Stumpel, De Levende 
Natuur 86, 6. Het zetduiveltje is op een af
schuwelijke manier tussen de reptielen van 
Tabel 1, pag. 213 gekropen. Hieronder 
wordt de tabel in zijn geheel afgedrukt, zoals 
hij behoort te zijn. Op pagina 218 dient het 
onderschrift van de foto te zijn: Vernieling 
van heide door frequent rijden met militaire 
voertuigen. Destruction of heathland owing 
to frequent passage of military vehicles. 

De eindredactie biedt excuses aan voor de 
onnauwkeurigheden. 

Tabel 1. Het huidige voorkomen van de Nederlandse soorten reptielen in 
verschillende terreintypen. 

Terreintype 

Droge heide 

Natte heide 

Hoogveen 

Laagveen 

Bossen 
loof- en naaldbos, 
hakhout, vooral 
open plekken en 
randen 

Bermen 
van wegen, 
paden, spoor
lijnen, sloten 

Vestingwerken 
met zonnige 
muren en 
ruderale 
vegetaties 

Duinen 

Houtwallen 
met struik
vegetatie en 
zuidelijke 
expositie 

Graslanden 
kalk-, schrale-

Ruderale plaatsen 
groeve, tuin, 
vuilnisbelt, 
industrieterrein 

Levend-
barende 
hagedis 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Zand- Muur
hagedis hagedis 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Hazel-
worm 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Ring
slang 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Gladde 
slang 

X 

X 

X 

X 

Adder 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Table 1. The actual distribution of Netherlands species of reptiles over different habitats. 

In het volgende nummer 
* Botanische en cultuurhistorische betekenis van de Harstenhoek 

I * Hoogveen, een verdwijnend landschapstype 
* Faunazorg en ruimtelijke ordening 
* Onderhoud van watergangen met de graskarper en zijn invloed op 

de natuurlijke levensgemeenschap 
* Vestiging van een bijzondere vegetatie in een voormalige 

zandafgraving 



Inhoudsopgave Onderhoud van watergangen met behulp van de 
Graskarper en zijn invloed op de natuurlijke 
l e v e n s g e m e e n s c h a p . Maintenance of watercourses by Grass Carp and its 

influence on the aquatic ecosystem. W. van der Zweerde 3 4 

Dag- en nachtactiviteit bij konijnen en de relevantie voor 
d e t e l m e t h o d e . Circadian activity of rabbits in relevance to the fieldcount. 

J. M. Wallage-Drees 4 0 

Vlinders langs onze grootste rivier, H. C. J. Oomen 46 

E t h i c a . Peter Sandifort 4 8 

De botanische en cultuurhistorische betekenis van de 
H a r s t e n h o e k : een in de achttiende eeuw ontgonnen duinvallei. The 

botanical and cultural-historical significance of 'Harstenhoek', a dry dune valley 

brought into cultivation in the eighteenth century. J. H. J. Schaminée, H. van 

der Hagen, S.M. Hennekens & A. J. J. Lemaire 4 9 

Vestiging van een bijzondere vegetatie in een voormalige 
Zandafgrav ing . The establishment of an uncommon vegetation in a former 

sand pit. A. Farjon en M. Braams 5 7 

Boekbesprekingen 62 

Vragen en mededelingen 64 


