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Boekaankondigingen

J.J.W.M. Brouns, C. van der Kraan, E. Schurink, K.W. Smilde & H.J.P.A. Verkaar, Sanerings-

technieken in het landelijke gebied, Wageningen, 1993, 76 pag., IBN-DLO (IBN-rapport 006),

ISSN 0928-6888.Te bestellen door overmaking van ƒ 20 naar gironummer 948540 van IBN-DLO

te Wageningen o.v.v. IBN-rapport 006.

* J. Bruinsma, Het Eindhovens Kanaal (vegetatieopnamenen enige fysisch-chemische waarnemin-

gen, 1990-1992), Characeae Werkgroep Eindhoven, Eindhoven, 1993, 38 pag., te bestellen via tel.

04990-73384. —Bevat onder andere opnamen over de sinds 1904 uitgestorven gewaande waterplant

Najas minor.

*K.P. Buttler & U. Schippmann, Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und SamenpflanzenHes-

sens (Erste Fassung), Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft 6,1993,476pag., te bestellen bij

Karl Peter Buttler, Frankfurter Strasse 1 19b, 63067 Offenbach (desgewenst ook op floppy). — De

Standaardlijst van de Duitse deelstaat Hessen, met nadruk op een complete nomenclatuur.

M. A. Eibers & P.E.T.Douben, Effecten van stoffen op de Nederlandse natuur: een inventarisatie,

Wageningen, 1993, 92 pag., IBN-DLO (IBN-rapport 005), ISSN 0928-6888. Te bestellen door

overmaking van ƒ 25 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te Wageningeno.v.v. IBN-rapport

005.

F. Encke, G. Buchheim & S. Seybold, ZANDER - Handwörterbuch der Pflanzennamen, 14e be-

werkte editie, Eugen Ulmer, Stuttgart, 1993, 810 pag., DM 78, ISBN 3-8001-5063-8. —

Aangepast onder andere aan de resultaten van de European Garden Flora; de bewerkers van 'Zander'

houden dit naslagwerk goed up-to-date.

R. Fitter, A. Fitter & M. Blarney, Nieuwe bloemengids (De wilde bloemen van Noordwest-Europa),

Thieme, Baarn, 1993, 328 pag., ƒ 45, ISBN 90-5210-128-0.
—

Alweer de 8e druk van dit succes-

volle gidsje.

H. Gerritsen, Spelen met de Natuur (De natuur als inspiratiebron voor de tuin), Terra, Warnsveld,

1993, 144 pag., ƒ 49,90, ISBN 90-6255-545-4.
—

Een fraai boek met prachtige foto's van

A. Schlepers over de (Nederlandse) Priona-tuinen.

B. Bastin, J.R. de Sloover, C. Evrard & P. Moens,Flore de la Belgique ((Pteridophytes etSpermato-

tophytes (“l’usage desétudiants de candidature”), Artel, Leuven, 1993, 359 pag., 690 BEF, 4e geheel

herziene editie, ISBN 2-87374-009-4. —
Een Franstalige studentenfloraop zakformaat vanBelgië.

T.A. de Boer, Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in Utrecht, IBN-rapport 022,

Wageningen, 1993, 48 pag. + bijlagen, te bestellen door overmaking van ƒ 35 naar gironummer

948540 van IBN-DLO te Wageningen o.v.v. IBN-rapport022.
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H.C. Greven (red.), Bermbeheer in Zuid-Holland (De ontwikkeling van een beslismodel voor ont-

wikkeling van natuurlijke vegetaties in wegbermen), IBN-rapport 013, Wageningen, 1993, 38 pag.

+ bijlagen, te bestellen door overmaking van ƒ 20 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te

Wageningen o.v.v. IBN-rapport 013.

A. Hohenester & W. Weiss, Exkursionsflora für die Kanarischen Insein (mit Ausblicken auf ganz

Makaronesien), Eugen Ulmer, Stuttgart, 1993, 374 pag. (met 96 kleurenfoto's en 438 tekeningen),
DM68, ISBN 3-8001-3466-7.— De eerste 'echte' complete Flora van de door het toerisme zo zeer

bedreigde flora van de Kanarische Eilanden. Een aanrader voor de gevorderdeflorist.

L. Jans, Inventarisatie van de natuurlijke verjonging van de dominante boomsoorten in het bosgebied

van het nationale park 'De Hoge Veluwe'
, IBN-rapport018, Wageningen, 1993, 50 pag. + bijlagen,

te bestellen door overmaking van ƒ 20 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te Wageningen

o.v.v. IBN-rapport 018.

A. Koster, Vademecum wilde planten (Met determineertabellen enaanwijzingen voor groenbeheer),

Schuyt & Co., Haarlem, 1993, 272 pag., ƒ 39,50, ISBN 90-6097-342-9.
—

Een fraai uitgegeven
boek speciaal bedoeld voor beheerders van 'groen' van verstedelijkte gebieden en (weg)bermen, met

veel specifieke en praktische informatieover 375 speciaal behandelde soorten, en fraai, grotendeels

met kleurenfoto's, geïllustreerd.

B.P. Kremer, Weidebloemen (De belangrijkste en mooiste weidebloemen van Europa lerenkennen,

herkennen, beschermen), Thieme, Baarn, 1993, 157 pag., ƒ 39,50, ISBN 90-5210-160-4.
—

Een

mooi uitgegeven boekje met fraaie kleurenfoto's van bloemenweiden en bloemen. Vermoedelijk is

het boek oorspronkelijk gemaakt rondom bloemenweiden van de montane zone van Zuid-Duitsland.

De Nederlandse naamgeving van de planten is onverzorgd (Gewone sleutelbloem voor Primula

veris), maar de kroon spant wel de toedeling van Achillea ptarmica en A. millefolium aan ...
de

Schermbloemenfamilie!

* H. Kuhlemeier & M. Zwarts, De flora van Meinerswijk: inventarisatieverslag en voorstellen voor

beheer, Arnhem, 1993, 62 pag., te bestellen bij KNNV Arnhem, van Huevenstraat 36, 6824 MP

Arnhem.
— Inventarisatieverslag van een uiterwaard bij Arnhem.

C.D. Léon,Kwaliteit van en herstelparameters voor chemisch belaste ecosystemen, Wageningen,
1993, 153 pag. + 12 bijlagen, IBN-DLO (IBN-rapport 010), ISSN 0928-6888. Te bestellen door

overmaking van ƒ 45 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te Wageningen o.v.v. IBN-rapport
010.

W. Lohmeyer & H. Sukopp, Agriophyten in der VegetationMitteleuropas, Schriftenreihe für Vege-
tationskunde 25, BFANL, Bonn-Bad Godesberg, 1992, 185 pag., ISBN 3-7843-2073-2,DM 25, te

bestellen bij Landwirtschaftsverlag GmbH, 4400 Münster-Hiltrup. — Een rijk gedocumenteerd
overzicht van die middeneuropeseneofieten die vast ingeburgerdzijn in de wilde flora.

N. C.M. Maes, Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken (Deelproject: Randvoorwaardenen

knelpunten bij behoud en toepassing van inheems genenmateriaal), IBN-rapport 020, Wageningen,
1993, 86 pag. + bijlagen, te bestellen door overmaking van ƒ 25 naar gironummer 948540 van

IBN-DLO te Wageningen o.v.v. IBN-rapport 020. — Een belangwekkendrapport dat kan helpen
de praktijken van floravervalsing te beperken, en dat tevens van grootbelang is uit natuurbeschermings-

oogpunt.

A.P. Oost & K.S. Dijkema, Effecten van bodemdaling door gaswinning in de Waddenzee, IBN-

rapport 025, Wageningen, 1993, 133 pag. + bijlagen en kaart, te bestellen door overmaking van

ƒ 35 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te Wageningeno.v.v. IBN-rapport 025.
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H.N. Siebel,Bosontwikkeling in de Lauwersmeer (De te verwachten gevolgenvan de veranderingen

in de waterhuishouding voor de bosontwikkeling in het Ballastplaatbos, het Diepsterbos en het

Zomerhuisbos), IBN-rapport 015, Wageningen, 1993, 27 pag., te bestellen door overmaking van

ƒ 10 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te Wageningeno.v.v. IBN-rapport 015.

P.F.M. Verdonschot & B. van de Wetering, Naar een ecologische indeling van sloten, weteringen

en 'genormaliseerde'iaaglandbekenin Gelderland, IBN-rapport030, Wageningen, 1993,68pag. +

bijlagen en kaart, te bestellen door overmakingvan ƒ 35 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te

Wageningeno.v.v. IBN-rapport 030.

J. Walters, Wilde en verwilderde Vaatcryptogamen en Zaadplanten in het Westelijk Havengebiedvan

Amsterdam,Amsterdam, 1993, 124 pag., te bestellen door overmaking van ƒ 20 op gironummer
1727630 t.n.v. ABN/AMRO te Amsterdam o.v.v. nr. 54.77.85.399 'Plantenverslag II'.

�Werkgroep Milieukartering KNNV-afdeling Arnhem, Inventarisatie vanplanten in Koningspley en

Standsblokken 1990-1991,Arnhem, 1993, 23 pag., te bestellen bij KNNV Arnhem, van Hueven-

straat 36,6824 MP Arnhem. — Inventarisatieverslag van twee uiterwaarden bij Arnhem.

A.L.J. van Wijnhoven, Biologisch-ecologische studie 'De Warande' Oosterhout (De effecten van de

bouw van 14 grotewoonhuizen op deactuele enpotentiële natuurwaarden van het zuidelijk deel van

het recreatieoord 'De Warande'), IBN-rapport 008, Wageningen, 1993, 23 pag., te bestellen door over-

making van ƒ 10 naar gironummer 948540 van IBN-DLO te Wageningen o.v.v. IBN-rapport 008.

R. van der Meijden

*Staat van de Natuur. Een graadmeter voor de natuur in Zuid-Holland, brochure Provincie

Zuid-Holland, Dienst Ruimte en Groen, Den Haar, 1993, 20 pag. —
Een prachtig voorbeeld

van de mogelijkheden om de resultaten van zeer gedegen veldonderzoek (van de provinciale

dienst) onder de aandacht van publiek en politici te brengen: eenvoudig en (hopelijk) doel-

treffend. Onontkoombaar duidelijk wordt geïllustreerd dat de kwaliteit van de natuur in onze

dichtst bevolkte provincie nog al maar verder achterblijft bij de streefwaarden. De brochure

bevat debelangrijkste conclusies uit de rapporten 'De vegetatievan Zuid-Holland 1976-1991'

en
'

Natuurkentallen Zuid-Holland 1992'.Exemplaren van de brochure, en van genoemderap-

porten, zijn te bestellen via telefoonnummer(070) 3116082.

* De prijs is bij de redactie niet bekend; het werk kan worden ingezien in de leeskamer van Rijks-

herbarium/HortusBotanicus,Rapenburg 70-74, Leiden.


