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Boekbesprekingen

Decleer, K.(red.), 2008. Ecological Restoration in Flanders (Belgium).
Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
Rapportnr. M 2008.04, Brussel, België. ISBN: 978-90-403-0278-7.
160 pag. Prijs: € 13,- excl. verzendkosten. Te verkrijgen via bestelformu-
lier website www.inbo.be, info@inbo.be of tel. (0032) (0)2 558 18 11.

Tegelijk met het SER-congres (Hoffmann, dit nummer op pag. 227) ver-
scheen een engelstalig boek op A4-formaat met een beschrijving van
40 herstelprojecten in Vlaanderen. Het boek opent met een beknopte
beschrijving van de organisatorische en wettelijke aspecten van natuur-
behoud in Vlaanderen. De hoofdmoot van het kleurrijke en fraai vorm-
gegeven boek wordt echter gevormd door de zeer overzichtelijke
beschrijving van de herstelprojecten.
Elk project wordt beschreven aan de hand van een aantal vaste onder-
delen: ‘Ecosystem type’, ‘Restoration measures, objectives and results’
en ‘Evaluation’. Bij de evaluatie valt vooral het kopje ‘Other lessons
learned’ op. Daar komen allerhande kritische en wetenswaardige
opmerkingen naar boven. Bij de beschrijvingen zijn veel voorbeelden
van zeer geslaagde herstelprojecten, maar ook minder geslaagde pro-
jecten komen aan bod: daar valt immers minstens evenveel van te
leren. Vooral het brede scala aan projecten en gebieden valt op.
Het boek wordt zeer aanbevolen. Niet alleen vanwege de leerzame
inhoud maar ook omdat het wellicht inspiratie biedt om gebieden uit
te zoeken om eens ter plekke te gaan kijken welke lessen er te leren
zijn. Wie neemt het initiatief om in Nederland een vergelijkbaar boek
uit te brengen en zo, samen met dit boek, een nog beter overzicht van
succes- en faalfactoren te verkrijgen?

Bart van Tooren

Schelpen van de Waddeneilanden. R.H. de Bruyne &
Th. W. de Boer. 2008. Fontaine Uitgevers, ’s-Graveland.
359 pag. ISBN 9789059562554. Prijs: € 29,90.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die graag schelpen
zoekt langs de Waddenkust.
Het grootste deel van het boek bestaat uit een uitstekende
beschrijving van de soorten met prachtige afbeeldingen:
goede kleurenfoto’s en vaak ook pentekeningen waarop de
determineerkenmerken goed te zien zijn. Daarnaast geeft het
boek per soort informatie over de verspreiding in het alge-
meen en gedetailleerde informatie over het levend voorkomen
en vondsten in aanspoelsel op de Waddeneilanden. Van de
autochtone soorten zijn bovendien verspreidingskaarten
opgenomen. Jammer is dat op de verspreidingskaartjes geen
onderscheid gemaakt is in tijdvakken. Alle waarnemingen van
1945 tot nu staan in één kaartje. Daardoor is niet te zien of er
veranderingen in de tijd zijn opgetreden.
Tot de weekdieren behoren ook de zeenaaktslakken en de inkt-
vissen. Zij komen er in veel andere schelpenboeken bekaaid
af, omdat ze geen geschikt verzamelobject zijn. In dit boek
krijgen ze de volwaardige plaats die deze prachtige dieren ver-
dienen. Van veel zeenaaktslakken zijn ook de eieren afgebeeld,
van de inktvissen meestal zowel het levende dier als het
schild.
Het boek begint met zeer leesbaar en onderhoudend geschre-
ven inleidende hoofdstukken (totaal 50 pag.). Na een verant-
woording volgen een algemene inleiding over weekdieren en
schelpen, een ‘handleiding schelpen verzamelen’ (waar moet
je zoeken, hoe richt je een verzameling in), een beschrijving
van de schelpdierfauna van de Waddeneilanden, de verschil-
lende leefgebieden, biotopen en vindplaatsen rond de Wadden-
eilanden en de verschillen tussen de eilanden in dit opzicht.
Het boek sluit af met een literatuurlijst en een index. Het is
niet alleen een goed determinatieboek geworden, maar ook
een standaardwerk waarin bijna alle informatie over schelpen
van de Waddeneilanden samengebracht is.

Sylvia van Leeuwen

Signalement

Zoekkaarten Nederlandse mollusken

De Nederlandse Malacologische Vereniging heeft drie zoekkaarten uitge-
geven: ‘Schelpen van het Nederlandse strand’, ‘Landslakken van Neder-
land’ en ‘Zoetwatermollusken van Nederland’. Alle inheemse soorten
staan er op met vermelding van zowel de Nederlandse als de weten-
schappelijke naam. Alle Nederlandse soorten land- en zoetwaterslakken
zijn in kleur afgebeeld. De kaarten vormen om die reden een goede aan-
vulling op de literatuur, die meestal zwart-wit afbeeldingen bevat. Door
de stevige laminering zijn de zoekkaarten zeer geschikt om mee te
nemen bij excursies en veldwerk. De kaarten zijn bedoeld voor kinderen
en volwassenen, beginners en gevorderden. Prijs: € 2,50 per stuk exclu-
sief portokosten. Voor informatie over bestellen zie www.spirula.nl.
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U kunt zich abonneren op
De Levende Natuur door de

ingevulde bon te sturen naar:
Abonnementenadministratie

De Levende Natuur,
Antwoordnummer 134
6700 VB Wageningen.

Tel. 0317 - 42 78 93
administratie@delevendenatuur.nl

Zo kunt u
zich

abonneren

ik teken graag in voor een abonnement op De Levende Natuur

naam: _____________________________________________________________

adres: _____________________________________________________________

postcode: ____________ woonplaats: _______________________________________

e-mail: ________________________________ tel.: __________________________

Ik machtig De Levende Natuur om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven:

bank/giro: _____________________________________________________________

datum: ___________________ handtekening:

Graag aankruisen:

€ 28,50 per jaargang – particulieren in Nederland en België

€ 33,– per jaargang – particulieren in overige landen

€ 45,– per jaargang – bedrijven/instellingen

€ 9,90 per jaargang – studenten (s.v.p. kopie collegekaart meesturen)
Na vier jaar gaat dit abonnement automatisch over in een regulier abonnement.

De prijsontwikkeling kan het stichtingsbestuur dwingen de tarieven aan te passen.
Tevens bent u gerechtigd om uw bank opdracht te geven het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken.

JA
www.delevendenatuur.nl

De jaargangen 1896-2006 van De Levende Natuur
staan op DVD. De 13 gigabyte aan informatie op drie
DVD’s is ontsloten via overzichten van artikelen per
jaargang en per auteur. Ook zijn artikelen te vinden
via willekeurig te kiezen trefwoorden. De artikelen
tot de kleinste berichten, en ook boekbesprekingen
en ingelegde folders zijn als pdf-bestand opgenomen.
Totaal bevatten de DVD’s 11.258 bestanden.
Natuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch een
waardevolle bron, en gewoon leuk om in rond te
dwalen. De digitalisering van De Levende Natuur
was mede mogelijk door subsidie van het Prins
Bernhard Cultuurfonds.

Gebruik van de DVD’s is mogelijk met Windows
2000/XP/Vista/Linux of OS X (Mac), een DVD-
station en een web browser zoals Internet
Explorer, Firefox of Safari. Adobe Acrobat Rea-
der is op de DVD meegeleverd. Elke DVD is
afzonderlijk doorzoekbaar. Gelijktijdig door-
zoeken van de drie DVD’s vraagt 13 GB ruimte
op de harde schijf.
De DVD’s zijn in het novembernummer van
2007 aangekondigd, met de mogelijkheid tot
voorintekening. Daarvan maakten zo’n 500
abonnees gebruik. Deze abonnees vinden de
DVD’s eind november in de bus.

DLN digitaal
DLN digitaal
Alle kennis van De Levende Natuur vanaf 1896 onder handbereik

DLN-DVD-1

jaargangen van 1896-1920

Systeemeisen: Windows 2000/XP/Vista/Linux of OS X (Mac),

dvd-station, web browser.

Bij gelijktijdig doorzoeken van de drie dvd's 13 GB.schijfruimte.
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110 jaar DLN op DVD!

Abonnee-spijtoptanten
kunnen de DVD’s voor persoonlijk
gebruik bestellen voor € 25,- (inclusief verzend-
kosten) via administratie@delevendenatuur.nl
o.v.v. uw adres en ‘abonnee DLN-DVD’.
Na betaling van het bedrag op giro 81935,
t.n.v. Abonnementenadministratie
De Levende Natuur, Wageningen,
o.v.v. ‘DLN-DVD’ ontvangt u de DVD’s.
Ook niet-abonnees kunnen de DVD’s bestellen
via administratie@delevendenatuur.nl o.v.v.
uw adres. Particulieren (persoonlijk gebruik)
vermelden ‘DLN-DVD’ en betalen € 50,-.

Voor instellingen en
bedrijven is gebruik door
meerdere gebruikers mogelijk. Bij de bestelling
vermelden zij ‘bedrijf DLN-DVD <40’ (bij min-
der dan veertig gebruikers) dan wel ‘bedrijf
DLN-DVD >40’ (bij meer dan veertig gebruikers)
en betalen € 100,- respectievelijk € 200,-.


