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Boekbesprekingen 

Jubileum 'Het 

Zuidhollands 

Landschap 

De Stichting 'Het Zuidhollands Land
schap' herdacht haar gouden jubileum 
op 31 januari 1986 in een geanimeerde 
bijeenkomst te Oostvoorne, gewijd aan 
de presentatie van het werk 'De planten
groei van de Duinen in Oostvoorne in 
1980 en veranderingen sinds 1934', dat 
elders in dit nummer besproken wordt. 
Deze manifestatie was opgezet als een 
symposium, geleid en ingeleid door dr. 
M.J. Adriani, erevoorzittet der Stichting 
en oud-directeur van het Biologisch Sta
tion 'Weevers' Duin ' . De opzet, de 
gang van zaken en de betekenis van het 
aan dit boek ten grondslag liggende on
derzoek werden toegelicht door prof. dr. 
E. van der Maarel, thans hoogleraar in 
de botanische oecologie te Uppsala, die 
destijds de eerste vegetatiekaart van dit 
gebied vervaardigde en onder wiens lei
ding het verdere onderzoek werd ver
richt. Vervolgens hield P. Nijhoff, direc
teur van de Stichting 'Natuur en Milieu' 
een rede getiteld 'Voorne blijft in de 
branding', waarna drs. J. C. van Duin, 
gecommitteetde voor recreatie en na
tuurbescherming van het zieltogende 
openbaar lichaam Rijnmond, sprak over 
'Bestuur natuurlijk!' Het eerste exem
plaar van het boek werd daarop aange
boden aan mr. S. Patijn, Commissaris 
der Koningin in Zuid-Holland, die dit 
met een gloedvolle rede beantwoordde. 

Drs. R. G. A. Boot & drs. D. van Dorp. De 
plantengroei van de Duinen van Oostvoorne 
in 1980 en veranderingen sinds 1934. 119 
blz. -I- zes bijgevoegde vegetatiekaarten in 
kleurendruk. Uitgave: Stichting 'Het Zuid
hollands Landschap', Rotterdam 1986. Ver
krijgbaar: aldaar en in het Bezoekerscentrum 
Tenellaplas, Duinstraat 12A, Rockanje. Prijs: 
ƒ 37,50. 

Ter gelegenheid van haar gouden jubileum 
heeft de Stichting 'Het Zuidhollands Land
schap' een boekwerk het licht doen zien, 
waarvoor het veel misbfuikte woord 'uniek' 
nu eens met recht kan worden gebezigd. 
Reeds lang is bekend, dat de duinen van 
Voorne een van de belangrijkste natuurge
bieden van ons land en tevens van geheel 
West-Europa vormen. Tragisch is dan ook 
hun ligging pal naast de grootste haven ter 
weteld, waatdoor zij, ondanks hun status van 
natuurreservaat, ernstig bedreigd worden. Ze 
zijn in dit opzicht het beste te vergelijken 
met de beroemde duinen van Botany Bay bij 
Sidney. 
Het noordelijk deel van de Voornse duinen is 
sinds 1957 in bezit en beheer van de jubile
rende Stichting. In 1939 publiceerde E. van 
der Maarel, destijds bioloog te Amsterdam, 
een vegetatiekaart in kleurendruk van dit ge
bied, die als klassiek kan worden beschouwd. 
Hij vervolgde zijn onderzoek van Voorne, en 
in de periode waarin hij aan de afdeling Geo-
botanie van de Katholieke Univetsiteit te 
Nijmegen vetbonden was (1968-1981) heb
ben dtie van zijn leerlingen de karteting het-
haald. Twee hunner, de auteurs van het hier 
besproken boek, hebben deze kaart thans het 
licht doen zien (schaal 1:2500), vergezeld 
van een studie, waarin niet alleen de plan
tengemeenschappen van het gebied bespto-
ken worden, maar vooral ook de veranderin
gen die zich in flora en vegetatie voltrokken 
hebben. Dankzij een gelukkige combinatie 
van interpretatie van luchtfoto's en van veld
werk is het daarbij mogelijk gebleken uit te 
gaan van een veel eetdere toestand, nl. die in 
1934, en de veranderingen te beschrijven aan 
de hand van vijf in kleur gereproduceerde, 
globalere vegetatiekaarten (schaal 1:6250), 
die de toestand weergeven in resp. 1934, 
1943, 1959, 1972 en 1980. De'uitgave was 
mogelijk dank zij een subsidie van het Prins 
Bernhard Fonds. 

Na een inleidend woord van dr. M.J. Adria
ni, oud-directeut van het Biologisch Station 
'Weevets' Duin' te Oostvootne (van waamit 
het hier bedoelde onderzoek sinds 1956 werd 
verricht), alsmede een inleiding van de 
auteurs, behandelen deze het ontstaan, het 
gebruik en de elementen van het huidige 
duinlandschap, vervolgens de methode van 
onderzoek, en daarna de 60 in 1980 aange
troffen plantengezelschappen (met een aan
tal varianten), die enerzijds zijn gegroepeerd 
in 13 structurele eenheden (formaties), an
derzijds in 22 verbonden (op basis van de flo-
ristische samenstelling). Bijzondere waarde
ring verdienen de synoptische tabellen, een 
uitstekend voorbeeld van de wijze waarop 
men dergelijke resultaten voor een breed pu
bliek duidelijk en tevens in een beperkte 
fuimte kan weergeven. Vervolgens — m.i. 
het belangrijkste deel van de studie — be
spreken de auteurs de globale veranderingen 
in de vegetatie sinds 1934, en, in detail, de 
veranderingen in de vegetatie tussen 1959 en 
1980, alsmede de wijzigingen in de flora. 
Het verschijnsel van successie en regressie, de 
wijze waarop deze zich voltrekken en de oor
zaken daarvan worden kritisch en helder 
belicht. 

Duidelijk blijkt, dat de vegetatie van de dui
nen van Vootne in de afgelopen halve eeuw 
aanzienlijke vetanderingen heeft ondergaan, 
en dat deze weliswaar ten dele als een na
tuurlijk proces te beschouwen zijn, doch ove
rigens grotendeels zijn toe te schrijven aan 
één hoofdoorzaak: de beëindiging van de be
weiding in 1910. Bijkomende factoten zijn: 
vetmindering van invloed van de zee als ge
volg van Rotterdamse havenwerken; oorlogs
handelingen; toegenomen recreatiedruk; wa-
reronttrekking (hoewel minder stetk dan op 
het vasteland) en atmosferische depositie. Bij 
dit proces zijn de pionierbegroeiingen van 
open duin en duinvalleien (droog resp. nat) 
zeer stetk achteruitgegaan, terwijl sttuwelen 
en bossen zijn gaan overwegen. 
Het spreekt vanzelf, dat deze gegevens van 
groot belang zijn voot een adequaat beheer 
van het gebied. 
Het boek is geïllustreerd met kaarten en ta
bellen, ten dele in kleur, en met 27 zeet 
ftaaie en uitstekend gereproduceerde kleu
renfoto's van een der auteurs, van 'Weevers 
Duin' en van dr. J. M. van Groenendael en 
drs. M. J. M. van Mansfeld. Of men de 
zwart-witte pentekeningen van Jeroen Hei
mer kan waarderen, is een kwestie van 
smaak; referent kan het tot zijn spijt niet. 
Aangezien van een referent ook kritische op-
metkingen verwacht wotden, volgen er hier 
enkele. Te betreuren is de afgrijselijke 'Ne-
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derlandse' terminologie van de subformaties, 
in termen als 'lage kruiden subformatie', 
'grassen-vochtig subformatie', 'Hippophae-
droog subformatie'. Wellicht heeft men 
hierbij in het Engels gedacht. Ook de 'meer 
mesosere condities' (p. 84) verdienen geen 
schoonheidsprijs. Bij de bespreking van de 
implicaties van de successie voor het beheer 
mist men de publicaties van V. Westhoff & 
E. van der Maarel in 'Wadden, duinen, del
ta' (1982) en van V. Westhoff 'Nature mana
gement in coastal areas of Western Europe' 
(1985). 
Tenslotte: dit werk is uniek als nauwkeurige 
weergave, zowel kartografisch als inhoude
lijk, van de veranderingen in de begroeiing 
gedurende een halve eeuw, en dat in een zo 
belangrijk natuurgebied. Zulks rechtvaardigt 
dan ook deze uitvoerige bespreking, 

V. Westhoff 

E. J. Weeda. Nederlandse oecologische flora. 
Wilde planten en hun relaties 1. Met aqua
rellen, pentekeningen en foto's van R. 
Westta, T. Westra en Ch. Westra. ƒ 75 
(ƒ 59,50 voor leden van het I.V.N., de Ver
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
en de VARA), uitgegeven door het I.V.N., 
in samenwerking met de VARA en de VE-
WIN, 1985. 

Al jaren was bij een aantal floristen en vege-
tatiekundigen bekend dat er een oecologi
sche flora op stapel stond. Wie dacht dat het 
een Nederlandse plantensociologische excur
sieflora zou worden naar voorbeeld van de 
Duitse 'Oberdorfer' heeft het mis. Laatstge
noemde veldflora heeft een compacte vorm 
en inhoud en is vrijwel niet geïllustreerd. In 
telegramstijl komt een groot aantal gegevens 
aan de orde: standplaatsen, bodemgegevens, 
indicatiewaarde van de plant, diepte van het 
wortelstelsel, voedingswaarde, plantenge
meenschappen waarin de soort voorkomt, tot 
welke hoogte deze voorkomt, bestuivingsty-
pe, dispersie, areaal en aantal chromosomen. 
De Nederlandse oecologische flora is geen 
veldflora maar een rijk geïllustreerd leesboek 
van een groot formaat waarin de namen van 
plantengemeenschappen zelden genoemd 

worden. Wel wordt telkens aangegeven met 
welke andere planten de beschreven soort sa
men voorkomt zodat hieruit al gauw de plan
tengemeenschap herleid kan worden. 
Verder staat deze flora boordevol zeer inte
ressante informatie en iedere bladzijde geeft 
het gevoel er weer wat bij te leren. Jammer 
dat het tweede deel pas over anderhalf jaar 
verschijnt. De tekst is (weliswaar met enige 
hulp van anderen) een prestatie van Weeda, 
die als vrijwel geen ander in Nederland weet 
waar (in ruime zin) de planten staan. De flo
ra van Heukels en Van der Meyden werd op
gedragen aan P. Bakker, deze oecologische 
flora is opgedragen aan R. van der Meyden. 
Nu Weeda nog! 
Het minst leesbaar, maar wel noodzakelijk, is 
telkens de eerste alinea waarin een uitvoerig 
signalement van de plant wordt gegeven. Dit 
wordt ruimschoots goedgemaakt door de rest 
van de tekst die de meest uiteenlopende on
derwerpen behandelt. Vaak wordt aangege
ven welke andere organismen een relatie 
hebben met de beschreven planten, hierbij 
komen aan de orde: schimmels (paddestoe
len), insecten, vogels en konijnen. 
Bij de behandeling van de levenscyclus valt 
de zeer grote rol op van de kiemfase bij de 
vestiging van de soort. 
Verspreid door het boek worden verschillen
de biotopen beschreven zoals naaldbos, jene-
verbesstruwelen, gagelstruwelen, berkenbos-
sen en elzenbossen. 
Uit de standplaatsbeschrijvingen blijkt hoe 
groot het belang is van antropogene stand
plaatsen als wegbermen en spoordijken die in 
het afgetrapte versleten Nederlandse land
schap een refugium vormen voor allerlei 
vroeger meer algemene soorten. 
Wat de illustraties betreft verkies ik zelf de 
meer ingetogen, subtiele kleurstellingen en 
speelse vormgeving van een Van Spaendonck 
(bijv. de tekening van het zomereikje) of een 
Severeyns (in Sertum Botanicum) om nog 
maar te zwijgen van de wilde planten van Re
doute, boven de eigentijdse gladheid van de 
in technisch opzicht perfecte illustraties die 
in Nederlandse uitgaven blijkbaar het mono
polie hebben. 

K. V. Sykora 

Conny Sykora. Zilvermeeuwen. Illustraties: 
Sacha van Duim. Uitgeverij ' 't Widde 
Vool', Onnen, 1985. 34 pag. ISBN 90-
71175-02-2. Eveneens verschenen met Engel
se tekst, onder de titel 'Herring GuUs', ver
taald door drs. J. Klerkx. 
Beide edities verkrijgbaar bij de Stichting tot 
Behoud van de Ierse Venen, giro 5512630, 
Nijmegen, onder vermelding van 'Zilver
meeuwen'; prijs elk ƒ 26,— (incl. porto). 
Netto prijs (bv. bij verkoop op stands): 
ƒ21,50. Ook te verkrijgen via het I.V.N.; 
prijs ƒ 21,50. 

De Stichting tot Behoud van de Ierse Venen 
heeft het initiatief genomen tot de uitgave 
van een juweel van een boekje, waaraan 
schrijfster, illustratrice en uitgeefster belan
geloos hebben meegewerkt, zodat de prijs 
minimaal kon blijven. De netto opbrengst 
komt ten goede aan de verwerving van een 
der laatste onaangetaste venen in Ierland. 
Conny Sykora, biologe en in de publiciteits-
wereld geen onbekende, schreef een helder, 
levendig en informatief verhaal over de le
vensloop van de Zilvermeeuw, in het voor
treffelijke Nederlands dat we van haar ge
wend zijn. De tekst is ingesteld op lezers van
af 10 jaar en ook voor volwassenen alleszins 
lezenswaardig. De fraaie, in zes rustige kleu
ren volmaakt gereproduceerde aquarellen 
van Sacha van Duim hebben de tekst 
geïnspireerd. 
De Zilvermeeuw is niet alleen een onzer 
mooiste en meest bekende vogels, maar ook 
een 'probleemdier' voor het natuurbehoud, 
en in dat opzicht een goed voorbeeld van de 
gevolgen die het verbreken van het natuur
lijk evenwicht door de mens kan hebben. 
Ook dat komt in het boek aan de orde. 
De enige hiermee vergelijkbare uitgave in 
onze taal is het reeds lang uitverkochte boek 
'Klieuw, de geschiedenis van een zilver
meeuw' van onze Nobelprijswinnaar Nico 
Tinbergen, oud-redacteur van ons Tijd
schrift. De tekst van Conny Sykora is echter 
geheel oorspronkelijk. 

V. Westhoff 
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Vragen en mededelingen 

Stichting Heimans en Thijsse-Fonds 

Op 11 januari j.1. trad prof. dr. V. Westhoff 
af als voorzitter van de Stichting Heimans en 
Thijsse-fonds, na bijna 17 jaar deze stichting 
te hebben geleid. Zijn functie is overgeno
men door dr. B. M. Lensink. Voor meer in
formatie over de Stichting zie De Levende 
Natuur 87, 1, p. 24. Het adres van de stich
ting is gewijzigd in: J. H. H. Zwier, Turfweg 
27, Yzevoorde, 7021 JN Zelhem. 

Ontwerp-streekplan Noord-Drenthe 

Volgens de natuur- en milieu organisaties in 
Drenthe en de Stichting Natuur en Milieu te 
Utrecht worden de kwaliteiten van natuur en 
landschap in Noord-Drenthe zwaar onderge
waardeerd en onvoldoende gewaarborgd in 
het ontwerp-streekplan. In kwetsbare streken 
kan de waterhuishouding worden veranderd 
uitsluitend ten dienste van de landbouw; 
boerderij bouw is mogelijk in nog gave land
schappen, zoals beekdalen en essen. Boven
dien zijn sommige waardevolle gebieden 
(w.o. de Eelde- en Peizermaden) in verkeer
de categorieën ingedeeld. In hun bezwaar
schriften dringen de natuur- en milieu orga
nisaties er bij het provinciaal bestuur van 
Drenthe op aan dat het streekplan wordt bij
gesteld. Als woordvoerder treedt op drs. Q. 
Smeel, vaksecretaris / coördinator-Milieuraad 
Drenthe, Hertenkamp 6, 9401 HL Assen, 
tel. 05920-12585. 

Fonds voor Natuureducatie van het 
Wereldnatuurfonds 

Het Wereld Natuur Fonds gaat actie voeren 
voor een fonds ten behoeve van langlopende 
natuureducatie-projecten. Het doel is met 
name de basisscholen in Nederland te helpen 
bij het natuuronderwijs. Daarvoor zal onder 
andere een nieuwe Panda Natuurbus scholen 
in Nederland gaan bezoeken. Deze actie is 
bedoeld als een bijzondere erkenning van het 
baanbrekend werk van Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Bernhard voor de natuurbe
scherming. Vanaf de oprichting van het in
ternationale Wereld Natuur Fonds in 1961 
heeft de Prins de natuureducatie als essen
tieel onderdeel van natuurbehoud gezien. 
Inl.: Wereld Natuur Fonds, Postbus 7, 3700 
AA Zeist, tel.: 03404-22164. 

Behoud cultuurhistorische waarden in het 
landschap 

De Stichting Nationale Contactcommissie 
Monumentenbescherming zal dit jaar een 
studiedag wijden aan de cultuurhistorische 
waarden van het landelijk gebied. Na de al
gemene lezingen is er keuzemogelijkheid 
tussen: landelijke bouwkunst, archeologie, 
historisch geografische structuren, en lande
lijke nederzettingen. De Nationale Monu
mentenstudiedag wordt gehouden op 14 mei 
a.s. te Zutphen. Inlichtingen: tel. 020-
277706. 

Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit 

De Hortus Botanicus van de VU, gelegen aan 
de Van der Boechorstraat 8 Amsterdam-
Buitenveldert, is buiten de normale ope
ningstijden ook te bezoeken op elke laatste 
zaterdag van de maanden juni, juli, augustus 
en september. Er worden dan speciale mani
festaties gehouden. Omstteeks eind juni zijn 
er grote groepen inheemse orchideeën in de 
heemtuinen en vele exotische soorten in de 
kassen te bewonderen. Inl. 020-548142. 

Natuurmuseum Groningen over vezels 

Van half mei tot half augustus is er in het 
Natuurmuseum te Groningen een tentoon
stelling te zien over natuurlijke en kunstma
tige vezels en draden, hun herkomst en ver
werking (ook door diverse diersoorten), en de 
eindprodukten. Inl. 050-137078. 

Museum Natuurwetenschappen te Brussel 

Van mei tot in augustus heeft het Museum 
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen tentoonstellingen 
over: 'Professionele Belgische dierenschil-
ders', 'Bescherming van ongewervelde dieren 
in België' en 'Levende insekten en tekenin
gen van insekten'. Plaats: Vautierstraat 29, 
Brussel, tel. 02/648.04.75. 

Zoölogisch Museum Universiteit van 
Amsterdam 

Met subsidie van W.V.C, is de aankoop ge
realiseerd van het afgegoten skelet van een 
150 miljoen jaar oude Stegosaurus of plaat
hagedis. Deze is te bezichtigen op de Dino
sauriërzaal van de tentoonstelling 'Leven in 
Steen', aldaar. Plantagemiddenlaan 53, Am
sterdam . 

Vossen in Nederland 

In het Nederlands Jachtmuseum te Door-
werth wordt op de tentoonstelling 'Vossen in 
Nederland' ingegaan op de levenswijze, toe
name in aantal, verspreiding en menu, van 
de vos, het gevaar van rabiës en de regulatie-
van hun aantal. Inl. tel. 085-335375. De ten
toonstelling blijft tot december. 

Bomen, beesten, hout 

Ter ere van het 15-jarig bestaan van de Stich
ting Botanische Tuin van Steyl 'Jochum-
Hof', te Steyl werd met medewerking van 
het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie 
te Leiden de tentoonstelling 'Bomen, 
beesten, hout' ingericht die aan de hand van 
een groot aantal voorbeelden laat zien hoe 
dieren van bomen afhankelijk zijn. De expo
sitie duurt tot en met 5 oktober. Inl. tel. 077-
733020. 

Museon, Den Haag 

Op 4 maart j.1. is het Museon in Den Haag 
geopend: een nieuwe naam, een modern ge
bouw naast en met dezelfde ingang als het 
Gemeentemuseum, met eigentijdse opzet, 
organisatie en presentatie, dat wil zeggen 
met veel tijdelijke tentoonstellingen en film
programma's. Dit alles is in de plaats geko
men van het Museum voor het Onderwijs. 
Directeur is Drs. W. G. van der Weiden. De 
les/expositieruimten bevatten onder meer de 
volgende onderwerpen: milieu, de duinen, 
hoogland-laagland, prehistorie in Neder
land. De presentatie is aantrekkelijk voor een 
breed en voor een jong publiek. Inl. tel. 070-
514181. 

Trekvogeldag 

De Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee houdt op 24 mei a.s. in Haren 
een Trekvogeldag, waar ook niet-leden wel
kom zijn. Na vier lezingen over vogeltrek, 
worden er excursies gemaakt naar het kwel
derlandschap van de Dollard en Noord-
Groningen. Inl. tel. 05178-5541. 
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