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Boekbespreking 2

J. Spronk, J. Bruinsma en F. Lambert, De Atlas van de flora van Eindhoven. Ontwikkeling van de 
flora in de regio in de twintigste eeuw, deel 1 & 2, Floristische Werkgroep van de KNNV-afde-
ling Eindhoven, Eindhoven, 2006, 896 pag., € 38,– (incl. verzendkosten), te bestellen door het 
verschuldigde bedrag over te maken naar girorekening 1066049 t.n.v. KNNV-afdeling Eindhoven, 
o.v.v. ‘Atlas’ en het adres waar het boek naar toe moet worden gestuurd1, ISBN-10: 9081018817  
(ISBN-13: 9789081018814). — Hoewel ik ooit het voorwoord heb mogen schrijven van de vorige 
Atlas van Eindhoven2, een (zeer kleine) bijdrage aan het streepwerk heb geleverd en verder het 
herbarium van J.J. Piet, dat in Leiden aanwezig is, heb gerevideerd, ben ik verder niet betrokken 
geweest bij de uitwerking van de Atlas. Ik was uiteraard zeer benieuwd naar het uiteindelijke 
resultaat. Ik kan er hierover eigenlijk maar een ding zeggen: Hulde!

De nieuwe Atlas van de flora van Eindhoven bestaat uit twee kloeke delen. Het Atlas-project is 
een grote klus geweest en werd, naast het werk van de drie auteurs, gesteund door nog een vijftal 
personen, die zich in het bijzonder bij de opmaak, het redigeerwerk, en het maken van de kaartjes 
verdienstelijk hebben gemaakt.

De ‘Atlas’ behandelt de verspreiding van ruim 1300 taxa in een gebied van 25 × 25 km rond 
Eindhoven en maakt een vergelijking mogelijk over drie periodes, namelijk 1900–1950,1980–1989 
en 1990–1999. Een korte bespreking van taxa die vanaf 2000 zijn waargenomen, en dus niet meer 
konden worden opgenomen in de ‘Atlas’, worden besproken in een recent verschenen artikel.3

De ‘Atlas’ bevat naast tekst en verspreidingskaartjes ook een aantal foto’s, tekeningen en 
gedichten. Het leeuwendeel van de pagina’s wordt uiteraard ingenomen door de verspreidings-
kaartjes en de daarbij behorende tekst (bijna 700 pagina’s). 

In de bijbehorende teksten wordt per soort een overzicht gegeven van de verschillende syno-
niemen die in de loop van de tijd voor deze soort in gebruik zijn geweest, wordt het voorkomen 
van de soort besproken en komt de eventuele voor- of achteruitgang in het aangegeven gebied aan 
bod. Bij voor- of achteruitgang worden de mogelijke redenen hiervoor genoemd en worden tal van 
berekeningen en analyses gepresenteerd. Waar dit door onvolledigheid, inhoudelijk veranderde 
taxonomie, twijfel en dergelijke niet mogelijk is, wordt ook dat duidelijk aangegeven: zie hiervoor 
bijvoorbeeld de tekst bij de kaartjes van Dactylorhiza majalis, Juncus ×surrejanus en Hieracium 
laevigatum + H. sabaudum.

De hoofdstukken voorafgaand aan de behandeling van de soorten geven naast een helder over-
zicht over de wijze waarop de gegevens verkregen zijn, ook een bespreking van het werkterrein, 
een uitgebreide verhandeling over compleetheid, betrouwbaarheid, zeldzaamheid en status van 
de soorten en nog meer zaken, terwijl de uitluidende hoofdstukken uitgebreide data over rode en 
groene lijsten, achter- en vooruitgang, ecotoopgroepen, subdistricten van het Kempens district, 
literatuur, uitgebreide index, enzovoorts, geven.

Ik kan De Atlas van de flora van Eindhoven dan ook zeer aanbevelen, niet alleen bij degenen 
die geinteresseerd zijn in de flora in en rond Eindhoven, maar ook voor hen die belangstelling 
hebben voor methodiek,  berekeningen en de interpretatie daarvan, een verantwoorde presentatie 
van flora-gegevens, enzovoorts, enzovoorts.
Nogmaals hulde, en niets dan lof!

René C.M.J. van Moorsel
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