BOEKBESPREKING

Het vorige standaardwerk over de vegetatie van
Nederland (Plantengemeenschappen in Nederland,
Westhoff en Den Held, 1969) is ruim 25 jaar geleden
gepubliceerd. Sinds die tijd is er nogal wat veranderd in de natuur. Aan onderzoek heeft het in die
periode niet ontbroken. De resultaten worden nu samenhangend en goed gedocumenteerd gepubliceerd in een nieuw standaardwerk: De vegetatie
van Nederland. Het werk zal bestaan uit 5 delen.
Het eerste deel is verschenen met ais auteurs
J. Schaminee, A. Stortelder en V. Westhoff. Het project is in 1989 van start gegaan bij wat nu het Instituut
voor Bos- en Natuurbeheer heet (IBN-DLO), met financiering van de toenmalige directie NMF, Staatsbosbeheer en de Landinrichtingsdienst.
Het eerste deel bevat als inleiding een beschrijving
van het vakgebied de vegetatiekunde, In de volgende delen zullen de plantengemeenschappen beschreven worden. Deel 2 gaat over watervegetaties,
moerassen, hoogvenen en natte heide en is inmiddels verschenen. In deel 3 worden graslanden, droge heiden en zoomgemeenschappen behandeld.
Deel 4 gaat over pioniervegetaties en ruderale gemeenschappen. Bossen en struwelen komen in
deel 5 aan bod. De verschijning van dit laatste deel
is gepland in 1997. Er zullen van alle gemeenschappen vegetatietabellen in de boeken worden
opgenomen. Dat is nog niet eerder gebeurd bij een
vegetatiekundig overzichtswerk, omdat het nogal
wat vraagt van de auteurs en de uitgever. Deze tabellen zijn echter voor de gebruiker onmisbaar om
de beschreven typen te kunnen herkennen. De beschikbaarheid van computerprogrammas voor PC
hebben dat nu mogelijk gemaakt. De nieuwe indelingen zijn gebaseerd op een totale bewerking van
alle beschikbare vegetatie-opnamen uit de periode
1935 tot 1995. De auteurs verwachten zo'n 180.000
verwerkt te zullen hebben bij het verschijnen van het
laatste deel.

lijk klinkt. Dat degelijke is in elk geval waar.
Begrippen worden minitieus toegelicht en in de context geplaatst van de theorie, waarin ze door een bepaalde de onderzoeker zijn gehanteerd. Daarmee is
het een uitstekend gedocumenteerd studieboek geworden. Saai is het boek geenszins. De vegetatiekunde wordt in een heel breed kader geplaatst. De
helft van het boek gaat over algemene plantenecologische onderwerpen. De hoofdstukken over interactie tussen planten, vegetatiestruktuur, vegetatiegeografie en vegetatiedynamiek laten zien, dat inzicht in
de processen in ecosystemen ten grondslag liggen
aan de beschrijvingen van de gemeenschappen.
Over deze onderwerpen is natuurlijk al eens op een
andere plaats iets geschreven, maar hier wordt alles
met elkaar in verband gebracht.
Het deel van het boek over de vegetatiekundige
classificatie bevat twee nieuwe onderwerpen. Dat
zijn de "onverzadigde gemeenschappen" en de
computerverwerking van vegetatieopnamen.
Het eerste onderwerp is een van de aanleidingen geweest om het project te starten. In het standaardwerk
van 1969 zijn beschrijvingen gegeven van vegetatietypen in hun ideale vorm. De concrete begroeiing op
veel plaatsen is zodanig verarmd, dat deze heel
moeilijk benoemd kan worden met een ideaaltype uit
het boek. Veel karakteristieke soorten zijn gevoelig
voor milieu-invloeden en ontbreken vaak. Deze onvolledige vegetaties kunnen met behulp van een in
Tsjechie ontwikkelde methodiek als rompgemeenschap of als derivaatgemeenschap beschreven worden op een niveau boven de associatie {verbonds-,
orde- of klasse niveau). Om de geplande en bereikte
resultaten bij het natuurbeheer te beschrijven zijn
dergelijke eenheden zeer bruikbaar.
De computerverwerking van vegetatieopnamen is
een onmisbaar gereedschap gebleken om de grote
hoeveelheid gegevens te beheersen en te interpreteren. In het boek wordt uitgelegd welke methoden
gebruikt zijn om de tabellen op te stellen. Voor de
gebruiker is het goede handleiding voor de verwerking van zijn eigen materiaal. Het is nodig om enig
inzicht te hebben in de werking van de numerieke
methoden, omdat er veel verschillende opties in de
programma's zitten. Die verschillende opties leiden
tot geheel andere uitkomsten. Ook als de computer
het heeft uitgerekend, mogen we dus nog niet spreken van een objectief resultaat.
Bij de beschrijving van de toepassingen komt duidelijk naar voren, dat vegetatietypen een sleutel zijn
waarmee een geweldige hoeveelheid ecologische
informatie ontsloten kan worden, vooral op het punt
van indicaties voor milieu-omstandigheden.

Het eerste deel draagt de ondertitel "Grondslagen,
methoden en toepassingen", heetgeen saai en dege-
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