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Boekbesprekingen

Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland.
Joop Schaminée, Karlè Sykora, Nina Smits &
Marcel Horsthuis. 2010. KNNV Uit-geverij, Zeist.
ISBN: 978 90 5011 309 0. 439 p. Prijs: € 39,95;
KNNVleden 10% korting.

In de zomer van 2010 verscheen de Veldgids Plan-
tengemeenschappen van Nederland. De auteurs
hebben met deze gids drie doelen: het determine-
ren van plantengemeenschappen in het veld, het
geven van informatie over vegetatietypen
in een beknopte en hand-
zame veldgids en meer
specifiek, het overdragen van
kennis naar HBO. De veldgids
is gebaseerd op de series
Plantengemeenschappen van
Nederland en de Atlassen van
de plantengemeenschappen van
Nederland.

Determineren
Meest opvallend kenmerk van de
gids is dat de in de determinatie-
wereld algemeen gangbare dicho-
tome sleutel vaarwel wordt gezegd
en dat de gebruiker daarvoor in de
plaats een combinatie van abiotische
kenmerken en karakteristieke soorten krijgt aan-
geboden om te komen tot een bepaalde planten-
gemeenschap. Een voorbeeld: in de eerste hoofd-
sleutel levert de combinatie van ‘zee’ en ‘Klein
zeegras, Groot zeegras’, de Zeegrasklasse op.
Helder en duidelijk. Vervolgens kan in de verdere
sleutels worden doorgezocht naar de gemeen-
schap op associatieniveau, waarbij de tussenlig-
gende niveaus wegens ruimtegebrek worden over-
geslagen. Feitelijk sluiten de auteurs met deze
keuze aan bij de basis van de vegetatiekunde:
milieu, successie, dispersie en beheer leiden tot
het voorkomen van een groep planten, karakteris-
tiek voor die bepaalde omstandigheden.
De romp- en derivaatgemeenschappen worden
slechts genoemd, en dat is jammer omdat Neder-
land voor een groot deel uit deze romp- en deri-
vaatgemeenschappen bestaat. Determinatie tot op
associatieniveau zal dan ook niet altijd lukken, vol-
gens de auteurs omdat “Als gevolg van intensief
landgebruik (…) zijn veel begroeiingen (…) niet
meer op het niveau van associatie te benoemen.”
Er is echter nog een reden waarom determinatie
op associatieniveau moeilijk is: om te komen tot
dit niveau is een redelijk inzicht in een breed scala
van abiotische omstandigheden én een vrij grote
soortenkennis nodig. Met name het inschatten
van de abiotiek kan voor de nodige hoofdbrekens
zorgen. Immers, hoe zie je in het veld dat er

sprake is van kalkarm tot kalkloos, zuur tot zwak
zuur voedselarm stuifzand? Of van kalkhoudend
tot kalkrijk duinzand? Juist, dat ziet u op basis van
de plantensoorten die er groeien.
Maar… u begeeft zich op het gladde ijs van de cir-
kelredenering, wanneer u op basis van de planten-
groei het milieu afleidt en vervolgens op basis van
dat milieu in combinatie met een aantal (dezelfde)
soorten komt tot een bepaald vegetatietype. Dat
doen we allemaal al jaren zo, maar helemaal koos-
jer is het niet. Intuïtief en makkelijk hanteerbaar
voor de enigszins ervaren veldbioloog is het overi-

gens wel. Het enige alternatief is
bodemkaart, pH-meter en laboratori-
umkit voor het bepalen van voedsel-
rijkdom van bodem en water mee te
nemen in het veld.
Voor de beginnende vegetatiekun-
dige is het waarschijnlijk bijna niet
mogelijk om tot het associatie-
niveau te determineren zonder de
ervaring om het milieu in te
schatten en met een gebrekkige
kennis van soorten, wat onder
studenten een algemeen voor-
komende uitgangssituatie is.

Informeren
Het tweede doel van de
auteurs is de lezer een

beknopt overzicht te bieden van de huidige
kennis omtrent de genoemde vegetatieklassen en
-associaties. Hierin slagen ze goed: naast een bon-
dige beschrijving van de plantengemeenschappen
geven ze een schat aan informatie over ecologie,
beheer en de verspreiding van de gemeenschap-
pen. Geïllustreerd met fraai vormgegeven figuren
over milieu en levensvorm en duidelijke synopti-
sche tabellen. Een korte kritische noot: een duide-
lijke legenda bij deze figuren ontbreekt, waardoor
u min of meer genoodzaakt bent hoofdstuk 2 in
zijn geheel door te nemen. Maar, al met al is het
een zeer goed leesbare, makkelijk te hanteren
bron van informatie. Het is dan ook zonde om de
Veldgids alleen te gebruiken als informatiebron in
het veld: leg hem vooral ook binnen handbereik
op uw bureau.

Doceren
De schrijvers hebben nog een derde doel: het
overdragen van deze kennis over plantengemeen-
schappen op studenten van de HBO-biologie-
opleidingen. Ofschoon de gids al voor publicatie
uitgebreid getest is door studenten van Hoge-
school Van Hall, nam Luc Geudens, derdejaars
student Toegepaste Biologie aan de Hogeschool
HAS Den Bosch, nogmaals de proef op de som en
ging met de gids het veld in. Het determineren
van de vegetatie op klasseniveau met behulp van
de hoofdsleutels bleek makkelijk; op associatie-

niveau werd het daarentegen aanmerkelijk moeilij-
ker. Deze bevindingen bevestigen het eerder
beschreven vermoeden, dat de gids voor studenten
soms moeilijk te gebruiken is. Luc komt echter ook
tot een onverwacht inzicht: omdat de Veldgids aan-
geeft welke karakteristieke soorten je kunt verwach-
ten, wordt het veel gemakkelijker plantensoorten te
determineren. Iets dat u weet uit ervaring, maar
een beginnend student nog niet. En daarmee werkt
de gids enthousiasmerend.

Maaike de Graaf en Luc Geudens

De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland. Piet Bakker,
Bert Maes & Hans Kruijer m.m.v. René Smulders &
Tonny Regensburg-Tuïnk. 2011. Themanummer
Gorteria 35 (1-4). 173 p. ISBN 978-90-71236-73-0.
Te bestellen door € 24,50 over te schrijven op bank-
rekening nr. 56.61.76.254 t.n.v. Nationaal Herbarium
Nederland, Leiden, onder vermelding van ‘Wilde
Rozen’. www.nationaalherbarium.nl/gorteriaweb

De meeste landschappen herbergen een verborgen,
regiospecifieke biodiversiteit in de vorm van zgn.
kritische soorten die niet in reguliere flora’s worden
behandeld, zoals bramen, havikskruiden en rozen.
Dankzij modern en internationaal opgezet taxono-
misch onderzoek komen deze groepen beschikbaar
voor ecologische studie en kunnen ze een rol gaan
spelen in beheer en beleid.
In 2000 verscheen het rozendeel van Hegi’s Illus-
trierte Flora von Mitteleuropa waarin kennis van de
voor rozen specifieke voortplanting, studie van
typenmateriaal en veel veldwerk samenkomen. Piet
Bakker en Bert Maes hebben de Nederlandse rozen
nu gereviseerd volgens deze indeling. Hun langver-
wachte publicatie is verschenen als een dikke afleve-
ring van Gorteria. De samenwerking met Midden-
Europese rozenkenners en het vele veld- en herbari-
umwerk geven veel vertrouwen in hun bevindingen.
Het hoofdstuk over voortplanting en genetische
aspecten vormt een onmisbare achtergrond.
De clou van de indeling is het als kruistabel opgeno-
men schema van kenmerken in de sectie Caninae
die bestaat uit de hondsrozen-, viltrozen- en egelan-
tierrozengroep. Dit schema werkt als een periodiek
systeem waarin een klein aantal kenmerken 21 com-
binaties toelaten waarvan er 17 zijn gerealiseerd in
de vorm van soorten. Hiervan komen er 16 in
Nederland voor. Deze worden samen met Bosroos,
Duinroos en 8 verwilderde soorten afzonderlijk
besproken. Van de meeste soorten is een penteke-
ning opgenomen en een kaartje van de verspreiding
in Nederland.
Gegeven deze overzichtelijke indeling lijken de
Nederlandse namen willekeurig gekozen. Waarom
heet Rosa henkeri-schulzei Schijnegelantier, maar
Rosa micrantha uit dezelfde soortengroep Kleinbloe-
mige roos in plaats van Kleinbloemige egelantier?
Wat maakt een roos tot een hondsroos, struweel-
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Naar meer natuur in tuin, park en landschap.
Ger Londo. 2010. KNNV Uitgeverij, Zeist.
ISBN 978 90 5011 306 9. 204 pag. Prijs: € 34,95
(KNNV-leden 10% korting). Verkrijgbaar in de
boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl

Ger Londo beschrijft in dit boek zijn uitgebreide
kennis over de aanleg en het onderhoud van
natuur. In de mooi vormgegeven publicatie vertelt
hij waarom er meer natuur nodig is in Nederland,
en dan niet alleen in het buitengebied maar ook
op bedrijventerreinen, in de tuin, de berm, het
park, enz. Een inleidend hoofdstuk is gewijd aan
de effecten van grondsoort en voedselrijkdom op
de vegetatie. Met deze kennis beschrijft hij uitge-
breid hoe er geschikte milieus te maken zijn door
een verschralingsbeheer, het maken van reliëf en
het aanbrengen van variatie en gradiënten in
bodemsoorten. De hierop volgende tekst over de
aanleg en het beheer van begroeiingen is al even
uitgebreid en hierin komen zaken als zaaien, plan-
ten, maaien en ander onderhoud aan de orde. Het
volgende hoofdstuk beschrijft hoe er variatie is te

Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-
2009. Onder redactie van Kees (C. J.G.) Scharringa,
Wim Ruitenbeek en Piet Zomerdijk, met soort-
beschrijvingen van 34 auteurs. 2010. Uitgegeven
door de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-
Holland (SVN) en Landschap Noord-Holland.
ISBN 9789491134012. 410 p. Te bestellen door
overmaking van € 29,- (incl. portokosten) op giro
678363501 t.n.v. Stichting Uitgeverij SVN te
Amsterdam o.v.v. Broedvogelatlas.
Meer informatie: www.vogelwerkgroepennh.nl

In 1982 publiceerde de gelijknamige werkgroep
Weidevogels Noordhollands Noorderkwartier
‘Weidevogels in Noordhollands Noorderkwartier’,
onder redactie van o.a. Willem Ruitenbeek en Piet
Zomerdijk. In 1990 verscheen ‘Broedvogels van
Noord-Holland’ als onderdeel van ‘De natuur van
Noord-Holland genoteerd’ met Wim Ruitenbeek,
Piet Zomerdijk en Kees Scharringa in de redactie.
Nu, twintig jaar later, heeft dit illustere trio de
Noord-Hollandse vogelaars enthousiast gekregen
om de broedvogels van Noord-Holland in kaart te
brengen in verband met het 30-jarig jubileum van
de samenwerkende vogelwerkgroepen. Het resul-
taat is een prachtige Atlas. In 1990 gebeurde dit
nog met een variant uit de vegetatiekunde en
maakten we kennis met vogelgezelschappen als het
‘Snorrijk moerasvogelgezelschap’. In deze Atlas
heeft de redactie een meer eigentijdse benadering
gekozen met foto’s, aquarellen en stippenkaarten.
In de opzet en doelstelling is gekozen voor een
kwalitatieve verspreidingsatlas, zodat een getals-
matige vergelijking met eerdere uitgaven of inventa-
risatierapporten niet mogelijk is. Dit levert voor
bijvoorbeeld de Kievit een kaartje op met bijna in
ieder kilometerhok nog een stip. Maar of die stip
staat voor 1 of 5 paren is onduidelijk, terwijl de
populatie kieviten in Noord-Holland tussen 1990
en 2010 tenminste is gehalveerd. Het zou verhelde-
rend zijn om in een volgende aflevering deze veran-
deringen te kwantificeren.

roos of heggenroos? Het is erg onhandig dat de
namen Hondsroos, Viltroos en Egelantier worden
gebruikt voor soorten in zowel strikte als ruime
zin (soortengroep).
Rozen komen vooral voor op droge, basenrijke
bodem in open landschappen. Uit het herbarium-
onderzoek is gebleken dat veel vanouds rozenrijke
regio’s zijn verarmd, zoals Zuid-Limburg en het
Rijk van Nijmegen. Voor 6 soorten is een nega-
tieve trend vastgesteld. Meer aandacht voor rozen
is hard nodig. Aangezien een zekere determinatie
rijpende bottels vereist, is de periode half augus-
tus tot eind september ideaal voor op rozen
gericht veldwerk. Voorbijlopen aan rozen kan niet
meer...

Rienk-Jan Bijlsma verkrijgen, met veel aandacht voor begrazing en de
aanleg van uitgebreide natuurtuinen. Het boek sluit
af met plantenlijsten die bij een bepaald begroei-
ingstype en grondsoort horen. Aan de illustraties is
veel zorg besteed: het boek is gevuld met mooie
foto’s en prima schematische tekeningen die in een
oogopslag duidelijk maken hoe een beheermaatregel
uitgevoerd moet worden. Met name deze tekenin-
gen zorgen ervoor dat het boek goed leesbaar en
zeer praktisch is. Dat de werkwijze van de auteur
kan leiden tot prachtige bloemrijke en gevarieerde
natuurterreintjes bewijzen de tuin van Wageningen
UR en de Londotuin in Leersum.
In tegenstelling tot wat de titel en de kaftfoto’s sug-
gereren, gaat het boek vrijwel uitsluitend over plan-
ten. Met name in de tekstdelen over beheer
beschrijft Londo dan ook alleen maatregelen die met
name bevorderend zijn voor een soortenrijke vegeta-
tie. Enkele daarvan zijn ronduit slecht voor de kleine
fauna. In graslanden zou het alleen tijdens een
najaarsmaaibeurt noodzakelijk zijn om bepaalde
plekken ongemaaid te laten, maar deze maatregel
zou tijdens maaien in de zomer niet nodig zijn,
waardoor het echter voor veel insecten en spinnen
onmogelijk wordt om er te leven. Het grasland moet
zo kort mogelijk de winter ingaan, maar hierdoor
biedt het geen enkele buffering voor overwinterende
dieren in de bodem. Ook wordt aangeraden om
altijd het gras zo kort mogelijk af te maaien, terwijl
juist een verhoogde maaibalk noodzakelijk is in ter-
reinen met veel kleine zoogdieren of amfibieën.
Tevens miste ik beschrijvingen van het enorme
belang van speciale maatregelen voor fauna als
broeihopen en bijenhotels. Zulke voorzieningen
mogen natuurlijk in geen enkele natuur- of heem-
tuin ontbreken. Na tientallen pagina’s te hebben
gelezen over plaggen, vijvers graven, grondsoorten
toevoegen, antiworteldoeken gebruiken, zaaien,
planten en maaien voor een rijk plantenleven, las ik
met verbazing de zin: “Aan de fauna hoeven we niks
te doen. Die ontwikkelt zichzelf”.
Kortom, dit boek is een must voor iedereen die een
grote tuin, park of landgoed aanlegt, maar voor
beheeraspecten is het alleen te gebruiken in combi-
natie met werken als ‘Insektenfauna en natuurbe-

Een zeer belangrijk hoofdstuk die de kern vormt
van de Atlas is hoofdstuk 3 waarin men de Noord-
Hollandse landschappen zeer gedetailleerd
beschrijft. De belangrijkste regio’s worden
beschreven en geïllustreerd met prachtige foto’s.
Veranderingen in deze landschappen vertellen
indirect veel over de populatieontwikkeling van
soorten die daar van oudsher voorkomen of -kwa-
men. Zou in de Atlas van 1990 het landschap rond
Amsterdam nog worden gekarakteriseerd als het
‘bebouwingsrijke verstedelijkt landschap’, in deze
Atlas spreekt men van het metropolitane land-
schap.
In hoofdstuk 4 volgen de soortbeschrijvingen. Van
iedere soort worden achtereenvolgens beschreven
het broedgebied, het voorkomen in Noord-Hol-
land en de veranderingen in de broedvogelpopula-
tie. De beschrijving eindigt met een stippenkaartje
een schatting van het aantal broedparen en een
verantwoording van de geraadpleegde literatuur.
Het hoofdstuk eindigt met een beknopte beschrij-
ving van zeldzame en incidentele broedvogels.
Uit de Atlas blijkt dat vogels van het open cultuur-
landschap, moerassen en duinen het moeilijk heb-
ben in Noord-Holland. Juist in deze landschappen
komen de voor Noord- Holland kenmerkende
soorten voor. Hopelijk levert deze Atlas een bij-
drage aan het behoud van het gevarieerde land-
schap van Noord-Holland en haar vogelwereld,
niet alleen voor vogelaars maar ook voor wande-
laars en fietsers. Vanwege de uitgebreide land-
schapsbeschrijvingen mag deze Atlas niet in de
boekenkast ontbreken.

Niko Groen
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Inland drift sand landscapes. J. Fanta & H. Siepel
(eds.) . 2010. KNNV Uitgeverij, Zeist. 384 p.
ISBN: 978 90 5011 350 2. Prijs: €49,95. Verkrijgbaar
in de boekhandel of via www.knnvuitgeverij.nl

Deze publicatie geeft een overzicht van de resulta-
ten van recent onderzoek, o.a. van het onderzoeks-
programma O+BN, aan de Nederlandse stuifzan-
den, met name de stuifzanden van de Veluwe. Het
ontstaan, de geschiedenis, de ecologie, de bescher-
ming en herstel van de Atlantische woestijnen wor-
den besproken. Drieëntwintig auteurs, specialisten
uit de vakgebieden fysische geografie, geomorfolo-
gie, archeologie, bodemkunde, landschapsecologie,
historische ecologie, mycologie, bosecologie, (toe-
gepaste) dierecologie en vegetatiekunde, dragen bij
aan dit standaardwerk. Het boek bevat na een intro-
ductie vijf delen: Stuifzandlandschappen in Europa;
Microklimaat en bodemontwikkeling; Successie in
stuifzanden; Bebossing van stuifzanden en Beteke-
nis voor de praktijk.
De stuifzanden liggen in een zone met dekzand-
afzettingen die in de laatste ijstijd zijn ontstaan. Het
na deze ijstijd ontstane boslandschap is door men-
selijk toedoen zeer open geworden. Drie factoren
leidden in de vroege middeleeuwen tot stuifzanden
op de Veluwe: een open landschap, droogte en
intensief landgebruik. Uiteindelijk leidde de combi-
natie hiervan in de negentiende eeuw tot grote stuif-
zanden in een zeer open heidelandschap.
De stuifzanden vormden een bedreiging voor het
nabije boerenland. Bebossing met Grove den was
een beproefde strategie om de stuifzanden te beteu-
gelen. Bos is van grote invloed op de geomorfologi-
sche processen, de bodemvorming en de vegetatie.
Het zeer open heidelandschap met de grote zand-
verstuivingen veranderde binnen een eeuw in een
boslandschap waarin plaatselijk heiden en enkele
kleine stuifzandrestanten lagen.
In de stuifzanden komen bijzondere, gespeciali-
seerde soorten voor, vaak insecten en korstmossen,
die volledig zijn aangepast aan het barre klimaat.
Voor een aantal soorten geldt dat ze vroeger in ver-

Rectificaties
p. 140 julinummer

De grafieken in figuur 4 uit artikel ‘Invloed van grondwaterstanden op standplaats-
condities en vegetatie’ van J. Runhaar, M.H. Jalink & R.P. Bartholomeus, zijn per abuis
dubbel afgedrukt. Hieronder volgt de juiste figuur.

p. 144-145 julinummer

Op de studenten/promovendipagina is een naamsverwisseling met betrekking tot de
status van de studies opgetreden. De twee bijdragen vanuit de Radboud Universiteit
Nijmegen bestonden uit een masterstudie (van Rooijen & van Goethem) en een
promotie-onderzoek (van Corporaal met hulp van student Grutters), beide onder
begeleiding van Prof.dr. J.H.J. Schaminée.

schillende open ecosystemen konden voorkomen.
Omdat droge pionierstadia in heel Nederland ver-
dwijnen, zijn deze soorten nu afhankelijk gewor-
den van de stuifzanden. Door het veranderde
landschap en door depositie van stikstof uit de
lucht zijn de omstandigheden voor stuifzanden zo
veranderd dat er een spontane ontwikkeling
plaatsvindt naar bos. De nu bedreigde stuifzanden
worden ook internationaal hoog gewaardeerd.
Actief beheer is de enige manier om deze ecosys-
temen te behouden. Daarbij gaat het niet alleen
om het weer op gang brengen van het verstuiving-
proces, maar ook om verschillende stadia in de
vegetatie en om de wijdere omgeving. Als er bos-
sen in de directe omgeving van stuifzanden staan,
is te verwachten dat zaad van de Grove dennen in
het stuifzand kiemt en het zand snel kleiner wordt.
Ook wordt gewezen op het belang van duidelijke

Fig. 4. Relatie tussen pH
en GLG op kalkloze

zand- en veengronden.
De pH is bepaald op
basis van de indicatie-

waarden van de planten-
soorten in de vegetatie.
De lijnen geven de 95%
regressiequantielen,
en tonen het verband
tussen GLG en de

bovengrens van de pH.
Regressiequantielen
maken het mogelijk

relaties aan te tonen in
situaties waarin er naast
de gemeten variabelen

(hier pH en GLG) andere,
niet gemeten variabelen
(kwel, grondwatertype)
beperkend zijn voor de
te verklaren variabele
(Cade & Noon, 2003).
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Veen

heer’, ‘Bosrandbeheer voor vlinders en andere onge-
wervelden’ en ‘Praktisch natuurbeheer: amfibieën en
reptielen’!
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Jinze Noordijk
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keuzen. In de bossen die op het stuifzand ont-
stonden komen bijzondere paddenstoelen voor.
De nieuwe bossen ontwikkelen zich tot volwaar-
dige bosecosystemen waarbij de rol van Grove
den wordt overgenomen door loofbomen.
Al met al een belangrijk overzichtswerk waarin veel
van de recent verworven kennis over stuifzanden
wordt ontsloten. Het laat zien dat samenwerking
tussen verschillende vakgebieden belangrijk is om
echt inzicht te krijgen in het ecosysteem stuifzan-
den. Het is echter de vraag of de kennis die in het
boek ontsloten wordt ook op grote schaal toege-
past gaat worden. De voertaal, Engels, maakt het
de beheerders niet gemakkelijk en de figuren zijn
soms niet duidelijk. Van de lezer wordt bovendien
verwacht dat hij of zij snel in staat is het jargon
van verschillende vakgebieden te begrijpen.

Piet Schipper


