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Boekaankondigingen

B. LAKERVELD & P. BREMER, Vogels en planten van Emmeloord. Veldbiologische inventarisatie

uitgevoerd in voornamelijk 1975 vanEmmeloord en direkte omgeving door leden van de CJN-NJN

afdeling CNNOP te Emmeloord, 1975, 81 pag., stencil,/3,75 (te bestellen via gironr. 101616 t.n.v.

J. J. Lakerveld te Emmeloord). De plantesoorten in deze publicatie worden systematisch opge-

somd met vermelding van het uurhok, waarin zij zijn aangetroffen.

C. VAN SCHAIK, M. en M. VAN NOORDWIJK, B. BRINKMAN & A. BARENDREGT, Hoe waarderen wij

de natuur; over bepalingenafweging van natuurwaarden. Biologiese uitgavenreeksnr. 5 van NJN,

CJN en KJN, 1975, 79 pag., gestencild,ƒ4,00 (te bestellen via gironr. 233040 t.n.v. de Jeugdbonds-

uitgeverij te Amsterdam). Diverse methoden om te komen tot een waardebepaling van eennatuur-

gebied worden besproken.

VIJFTIG JAAR IN THIJSSE'S HOF. W. J. Thieme & Cie, Zutphen, 1975, 104 pag., 45 illustr.,Ƒ 9,50.

Een zevental beschouwingen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Neerlands eerste

heemtuin.

M. EHLF.RS, Baum und Strauch in der Gestaltung der deutschen Landschaft. PauIParey, Berlin

und Hamburg, 1960, 279 pag., 50 afb., DM. 32,—. Van ruim 100 aangeplante en inheemse Duitse

bomen en struiken wordt uitvoerige informatie gegeven over vorm en groei, kweken, plaats in het

systeem der plantengemeenschappen,klimaat en bodem en verzorging.

J. Mennema

') Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheken van diverse botanische

instituten.

M. C. J. BOUTERSE, Inventarisatie van heemtuinen en heemparken in Nederland. Doktoraal-

scriptie voor de afdeling Natuurbeheer en de afdeling Vegetatiekunde en Plantenoecologievan de

Landbouwhogeschool in Wageningen, 1975, 3+ 117 pag., fotokopie¹). Naast een uitvoerige be-

schrijving van 21 heemtuinenin ons land bevat dit werk ook een overzicht van de diverse vegetatie-

en begroeiingstypen in deze heemtuinen, alsmede een systematische lijst van in 13 heemtuinen

voorkomende Nederlandse planten.

J. G. HILLEN, Afweegprocedure bochtverbetering Nijenbeek ten behoeve van het natuurlijk
milieu en het landschap; eenkeuze uit 6 alternatieve bochtverbeteringen in de IJssel nabij Gorssel.

Technische Hogeschool Delft, 1975, 62 pag.+26 pag. bijlagen+ 2 kaarten, fotokopie¹). Deze

afweegprocedure is mede gebaseerd op een vegetatiewaaldeling volgens de methode Mennema op

grond van gegevens, verzameld door F. Adema en J. T. R. Kalkhoven.


