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Vademecum Wilde Planten

boekbespreking

Beheersmaatregelen moeten worden afgestemd op

natuurlijke processen en te verwachten natuur-

ontwikkelingen. De eigenschappen van de

groeiplaats van de plant met het daaruit

voorvloeiende beheer staan dan ook volgens de

schrijver centraal.

De relatie groelplaats-beheer komt in het kort

aan de orde in het eerste hoofdstuk van het

boek. In het daarop volgende hoofdstuk, het

zwaartepunt van het vademecum, komen de planten
zelf aan bod. In een uitgebreide lijst van

soorten (530) wordt beknopte informatie gegeven

over onder meer het milieu waarin de planten

voorkomen, het beheer, de verspreiding in

Nederland en België, de betekenis voor dieren

en de toepassingsmogelijkheden in het groen-

beheer. Belangrijk is verder bij elk plantesoort
de verwijzing naar andere hoofdstukken in het

boek voor ondersteunende informatie. Zo komt

door verwijzing naar hoofdstuk drie de plant in

één of meer beheergroepen terecht. Deze

beheersgroepen bestaan uit plantesoorten die in

de praktijk op een zelfde wijze worden beheerd.

Bij de indeling in beheergroepen is gebruik

gemaakt van de standplaatsfactoren, beschreven

in hoofdstuk één. Op deze wijze wordt duidelijk

dat de verschillende hoofdstukken in nauwe

relatie tot elkaar staan en dat dit de sleutel

is voor het gemakkelijk hanteren van het boek.

Voor het beheer van de natuur in dorp en stad

is de individuele plantesoort als ingang

gekozen. Dit wordt duidelijk door de afzonder-

lijke milieubeschrijvingen voor de 530 soorten

in het boek. Ook de aanvullingen op de informa-

tie, zoals een goed bruikbare determlnatletabel

(hoofdstuk vier) en een prachtig foto-overzlcht

van de soorten (hoofdstuk vijf) dragen hiertoe

bij.

Deze nadruk op de ontwikkeling van soorten bij

het beheer van groeiplaatsen van wilde planten

gaat in dit boek echter wel ten koste van de

ruimte voor andere beheersdoelstellingen. Zo

blijven functies van natuurlijker groen voor de

fauna enigszins onderbelicht en komen

economische en visuele aspecten van deze vormen

van groenbeheer niet aan bod, Prijzenswaardig is

de duidelijke afbakening van de hoofdstukken en

de vernuftige en, na enige oefening in het

gebruik, praktisch in elkaar gezette relaties

tussen de verschillende hoofdstukken.

Vademecum Wilde Planten, Arie Koster 1993.

Schuyt en Co, Haarlem. ISBN 90 6097 342 9,

winkelprijs f 39,50,

Piet Braam

Het boek, geschreven door Arie Koster, is

anderhalf jaar geleden uitgekomen, dus zo nieuw

is de uitgave ook weer niet. Toch is het boek

interessant genoeg om een bespreking aan te

wijden.

Doel van het boek is de natuur in dorp en stad

meer ruimte te geven. Hiertoe moeten groenbe-
heerders anders met planten en begroeiingen

omgaan dan ze doorgaans gewend zijn.
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NATUURLIJK FRIESLAND - persbericht -

een boek over de natuur en haar bedreigingen.

Gaat het goed met de natuur in Friesland? Waarom staat het ene welland vol met paardebloemen en

waarom staat er In het andere weiland geen een? Waar vinden we In Friesland bossen en waarom Juist
daar? Gaat het goed met de reeën In Friesland en met de patrijs?

behoefte aan kennis en Informatie Veel vragen over de natuur om ons heen keren regelmatig terug.
De bewustwording over natuur neemt toe. De behoefte aan kennis en informatie over de natuur groeit.
Ook over de bedreigingen van die natuur en wat daaraan gedaan kan worden.

natuurlijk Friesland De Friese Milieu Federatie heeft daarom besloten de belangrijkste kennis over

de natuur, het milieu en het landschep in Friesland eens overzichtelijk in één boek bij elkaar te

brengen. De titel luidt; "Natuurlijk Friesland; landschappen, oorspronkelijke natuur, bedreigingen,

oplossingen".

aantrekkelijk boek De schrijver en kenner van de Friese natuur, Harrle Ernst uit Oldeberkoop, is

erin geslaagd In een luchtige verteltrant een goed toegankelijk boek voor een breed publiek te

schrijven. De bekende Friese natuurfotograaf Benny Klazenga uit Katlljk staat borg voor de vele en

fraaie foto's en nat uur tekeningen in het boek.

stand van zaken "Natuurlijk Friesland" biedt informatie aan iedereen die gewoon uit nieuws-

gierigheid of om meer praktische redenen wil weten wat er

aan natuur in Friesland aanwezig Is. Er staat ook in hoe het

er met de natuur voorstaat in Friesland. Is zij gezond en

levenskrachtig of gaat zij achteruit? Als zij achteruit gaat,

waar dan en voor welke planten en welke vogels en andere

diersoorten geldt dat dan?

twaalf landschapsoorten Voor twaalf verschillende

landschapsoorten wordt aangegeven hoe zo'n landschap is

ontstaan, waar het te vinden is in Friesland, welke speciale
natuur daar thuis hoort, welke bedreigingen er zijn en wat

aan die bedreigingen kan worden gedaan.
overzicht "Natuurlijk Friesland" is geschikt als

naslagwerk voor wie iets wil weten over een bepaald gebied
in Friesland. Het is wegens zijn vele kaartjes ook geschikt
voor wie een overzicht wil hebben van de natuur en het

milieu in heel Friesland. Het is gemakkelijk mee te nemen

tijdens tochten door de provincie.
breed publiek Wegens zijn concrete en praktische opzet is

het boek interessant voor de natuurliefhebber en de

natuurkenner. Het is ook van belang voor wie verontrust is

over de natuur en voor de scholier, leraar, politicus,

agrariër, recreant en recreatieondernemer. Kortom, voor

iedereen die van de natuur in Friesland wil genieten en zich

bekommert om de toekomst ervan.

Vanaf medio november ligt "Natuurlijk Friesland" bij de boekhandel. De prijs van het boek heeft de

Friese Milieu Federatie laag weten te houden: f 22,50 per exemplaar.


