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(LON) in opdracht van de Provincie Overijssel, Eenheid Landbouw, Natuur en Landschap, team 
Natuur en Landschap, heeft in het bijzonder aandacht voor de invloed van ammoniak. Info: dhr. P. 
Bremer (Prov. Overijssel, tel. 038–4999467).

*C.M. van Herk. Korstmossen in Zeeland: milieuindicatie, natuurwaarde, veranderingen 1997–2006, 
Soest, 2007, 71 pag. incl. bijlagen, rapport van het Lichenologisch Onderzoekbureau Nederland (LON) 
in opdracht van de Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, heeft in het bijzonder aandacht 
voor de invloed van ammoniak. Info: drs. W. van Wijngaarden (Prov. Zeeland, tel. 0118–631743).

*F. Verloove, Catalogue of Neophytes in Belgium (1800–2005). Scripta Botanica Belgica 39: 1–89, 
Nationale Plantentuin van België, Meise, 2006, ISBN-10: 90-72619-71-4. Deze soortenlijst van 
neofyten in België is gebaseerd op een kritische revisie van herbariummateriaal in de collecties van 
de belangrijkste Belgische herbaria. Een bestelformulier voor deze soortenlijst kan worden binnenge-
haald via de website van de Nationale Plantentuin (www.BR.fgov.be; website is nog in opbouw).
 

Hans Kruijer

* De prijs van dit werk is bij de redactie niet bekend. U kunt het inkijken in de bibliotheek van 
het Nationaal Herbarium Nederland, Universiteit Leiden Branch, Einsteinweg 2 te Leiden.

Van de redactie 2

Jaargang 33

De aflevering van Gorteria die nu voor u ligt is de eerste van jaargang 33. Deze jaar-
gang is een voor Gorteria bijzondere jaargang en zal in 2007 en 2008 uitkomen. De 
redactie heeft het voornemen om in deze jaargang twee bijzondere themanummers te 
laten verschijnen:

— een themanummer over de Nederlandse wilde rozen, geschreven door Piet Bakker 
en de zijnen, en 

— een themanummer over het werk van Ruud van der Meijden en diens betekenis 
voor de kennis van de Nederlandse wilde flora en de Nederlandse floristiek, met 
bijdragen van verschillende auteurs.

De voorbereidingen voor beide themanummers zijn in volle gang. Het rozennummer 
krijgt boekachtige-proporties en zal voorzien in een bij veel floristen al lang levende be-
hoefte, namelijk inzicht krijgen in de verscheidenheid van de wilde rozen in Nederland. 
Het themanummer dat is gewijd aan Ruud van der Meijden zal ongeveer de omvang 
van een dubbelnummer krijgen. Het verschijnen van beide themanummers wordt in de 
eerste helft van 2008 verwacht.

De tweede aflevering van jaargang 33 wordt een ‘gewone’ aflevering en zal naar 
verwachting in januari 2008 verschijnen. Een actueel publicatieschema is te vinden op 
de Gorteria-website; deze website is te bereiken via het volgende nieuwe adres:

 www.nationaalherbarium.nl/gorteriaweb/
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