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Signalement

In het maartnummer 2009 is in een artikel over beekdalherstel in de
Urkhovense Zeggen (DLNthemanummer over OBN; 110 (3): 143-147)
abusievelijk gesteld dat in de Quick Scan Natte Natuurparel (Jansen &
Pors, 2006) begreppeling is geadviseerd. De auteurs hebben zich
gebaseerd op de conceptversie van de Quick Scan, waarin werd 
geadviseerd te begreppelen om verzuring terug te dringen. 
Na commentaar van de auteurs van het artikel wordt in de definitieve
Quick Scan begreppeling als antiverzuringsmaatregel juist afgeraden. 

Rectificatie 
artikel 
Beekdalherstel Urkhovense Zeggen

Europese Natuur in Nederland. Deel 1. Zee en Kust. Natura 2000-
gebieden. Deel 2 Laag Nederland. Deel 3 Hoog Nederland. 
Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée, 2009 (red.). Uitgave KNNV-uitgeverij. 
ISBN 9789050112826. Prijs voor de 3 delen samen € 89,90. 
O.a. verkrijgbaar via www.knnvuitgeverij.nl
Eerder verschenen in deze serie delen over resp. de soorten  en de 
habitats van Natura 2000. Nu volgt in drie delen een beschrijving van
de gebieden die via Natura 2000 bescherming genieten in Nederland.
Het zijn kloeke delen geworden, met in totaal ca 900 pagina’s. In deel 1
is een korte inleiding opgenomen over Natura 2000 en de aanwijzing
van gebieden, maar de boeken zijn toch vooral gevuld met beschrijvin-
gen van 2 tot 10 pagina’s van de in totaal 165 gebieden. De boeken zijn
royaal van veelal uitstekende foto’s voorzien en maken ook anderszins
een zeer verzorgde indruk. Per gebied is er een klein kaartje opgenomen
met de ligging alsmede in een kadertje de habitats en soorten waarvoor
het gebied is aangewezen. De gebieden zijn gerangschikt in hoofdland-
schappen waarbij per landschap een inleidende tekst is opgenomen. 
Al met al bieden de boeken veel informatie over onze belangrijkste
natuurgebieden.

De Nederlandse zweefvliegen (Diptera: Syrphidae). Reemer, M., 
W. Renema, W. van Steenis, Th. Zeegers, A. Barendregt, J.T. Smit, 
M.P. van Veen, J. van Steenis & L.J.J.M. van der Leij. 2009. 
Nederlandse Fauna 8. Leiden, Naturalis, KNNV uitgeverij, European
Invertebrate Survey – Nederland. 444 pag. ISBN 978-90-6391-005-1.
Prijs: € 49,95; € 44,95 voor KNNV leden. O.a. verkrijgbaar via
www.knnvuitgeverij.nl
De boeken in de serie Nederlandse Fauna zijn allemaal degelijke en
tevens erg mooie boeken en dit deel vormt geen uitzondering. Kern van
het kloeke boek wordt gevormd door de bespreking van de 328 soorten
zweefvliegen in Nederland. Van elke soort is een verspreidingskaartje
opgenomen, een diagram over de vliegtijd en verder is de tekst zeer
informatief over o.a. ecologie en verspreiding. Bovendien zijn er veel
foto’s en fraaie tekeningen opgenomen van zweefvliegen. Bijzonder zijn
de ca 100 pagina’s met inleidende teksten. Hier is zeer veel informatie
te vinden over heel veel aspecten van het leven van zweefvliegen. Een
boek als dit zal maar zelden uitkomen en dus is geprobeerd alles wat er
aan informatie is te bundelen. Dat is hier goed gelukt en is het een stan-
daardwerk over zweefvliegen geworden. U kunt zich abonneren op De Levende Natuur
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