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G.J. Gerritsen, T.J. de Kogel, A.J. Dijkstra & P. Bremer, Flora enfauna van deIJsseluiterwaarden, basis-

rapport milieuinventarisatie Provinciale Planologische Dienst van Overijssel, 1987, 171 pag. + vegetatie-

kaart, fotokopie.* Een inventarisatie van flora en fauna van de IJsseluiterwaarden noordelijkvan Deventer

met onder andere gedetailleerdestippenkaartjes van een aantal stroomdalplanten.

J.F. Bannink & K.R. van Lynden, Erosiegevaar op militaireoefenterreinen, Rapport 9, Stichting voor Bo-

demkartering,Wageningen, 1986, 32 pag., fotokopie.* Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen

op bodem, vegetatie en fauna.

H.M. Beije, Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningenop bodem, vegetatieenfauna, Rapport 16:

Samenvattend rapport, RIN-rapport86/6, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum / Stichting voor Bo-

demkartering,Wageningen /Instituut voorMechanisatie Arbeid en Gebouwen, Wageningen, 1986,94pag.,

fotokopie.*

J. Mennema.& R. van der Meijden

* Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheken van diverse botanische instituten.

Anonymus, Grote topografische atlas van Nederland, 1: 50000, Wolters-NoordhoffAtlasprodukties, Gro-

ningen, 1987; deel 1 West-Nederland, 135 pag., deel 2 Noord-Nederland, 142 pag., deel 3 Oost-Nederland,

175 pag., deel 4 Zuid-Nederland, 176 pag. Prijs per deel ƒ 59, ofƒ 200 voor de gehele set. Gebonden.

ISBN 9001-96177-0 (set). In ruim 450 A4-pagina’s zijn alle kaartbladen van de Topografische kaarten van

Nederland bijeengevoegd en in kleur afgedrukt, voorzien van de Amersfoort-coördinaten. De vier delen over-

lappen elkaar opeen uitgekiende wijze, waardoor tenminste allekaartbladen van één provincie in een deel te

vinden zijn. Zeer handig is, dat elk deel voorzien is van een uitgebreid register van alle op dekaarten voor-

komende topografische namen. De kaart van Flevoland is te oud; voor het overige zijn de kaarten in vol-

doende mate up-to-date.

Anonymus, De Oelermars: Een natuurgebiedin ontwikkeling; voorstel tot inrichting, IVNafdeling Losser,

1987, 15 pag. + bijlagen.* Aanbevelingenover de milieuvriendelijke inrichting van een zandwinplasin

O.-Twente aan de hand van inventarisaties van de avifauna en de flora.


