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Frank Berendse heeft een prachtig boek geschreven over de Nederlandse
natuur. Niet alleen vanwege de interessante tekst, maar ook door de veelheid aan mooie foto’s, toelichtende figuren, aquarellen en andere afbeeldingen. Naast een boek om je in te verdiepen is het ook een bladerboek
geworden. Het initiatief om dit boek te maken kwam voort uit het idee om
de kennis in zijn college landschapsecologie te bewerken voor een breder
publiek. De intentie was echter dat het boek niet alleen over kennis zou
gaan, maar ook over het beleven van natuur en landschap in termen van
zien, voelen, horen en ruiken.
Het boek telt tien hoofdstukken die samen de Nederlandse landschappen
behandelen. De opbouw van deze hoofdstukken is vergelijkbaar; alleen
het laatste deel over het stedelijk gebied wijkt enigszins af. Ieder hoofdstuk begint met een sfeervolle introductie met de vermelding van de meest
kenmerkende planten en dieren, vergezeld van een grote, karakteristieke
foto. De meeste van deze foto’s zijn gemaakt door Ruben Smit; dat geldt
ook voor veel van de andere fraaie foto’s in het boek.
In ieder hoofdstuk begint Berendse, na de inleiding, met de behandeling
van de geologie en de historische rol van het landgebruik. De geologie/
fysische geografie wordt op een begrijpelijke manier neergezet, vergezeld
van eenvoudige maar duidelijke figuren. Het zal voor velen die deze kennis
ooit in hun opleiding hebben gedoseerd gekregen een welkome opfrissing en aanvulling van hun geheugen zijn. De auteur is daarbij niet over
één nacht ijs gegaan. Diverse gerenommeerde experts op het gebied van
geologie en cultuurhistorie hebben hun kritische bijdrage geleverd.
Vervolgens wordt de huidige stand van zaken wat betreft de nog resterende natuur en het beheer daarvan behandeld. Dat laatste doet de auteur
door de lezer mee te nemen op zijn wandelingen door representatieve
natuurgebieden in het desbetreffende landschapstype en de beleving
daarvan te delen; per landschap gaat het daarbij om één tot zes wandelingen. De wandelingen zijn te down-loaden op www.natuurinnederland.nl;
daar wordt ook verwezen naar de wetenschappelijke literatuur. In het boek
is dit omwille van de leesbaarheid achterwege gelaten; een verstandige
keuze. In de beschrijving van de wandelingen wordt verder ingezoomd
op de levende natuur, gekoppeld aan algemene en specifieke ecologische
en historische kennis. Berendse biedt echter niet alleen kennis, maar stelt
zich ook kritische vragen. Als het bijvoorbeeld gaat over het Zinkviooltje
dat in Zuid Limburg op vervuilde grond voorkomt en nu weer achteruitgaat
door milieusanering: “Moeten we blij zijn om het einde van deze ernstige
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vervuiling of juist treuren om het verlies van zo’n mooie plantensoort?” Op
alle wandelingen krijgt de plantengroei (vaatplanten, mossen, korstmossen
en paddestoelen) uitgebreid de aandacht. Maar hij gaat ook systematisch
in op soortengroepen als vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen,
dag- en nachtvlinders en libellen. Ook daarbij heeft Berendse de ondersteuning gezocht van bekende experts in deze verschillende disciplines. In
de index in het boek is voor al de genoemde soorten teug te vinden waar
ze in de tekst behandeld worden.
Op de wandelingen mag je meekijken en meevoelen met de zintuigen van
Berendse. Hij gebruikt daarbij soms leuke, originele beelden. Zo omschrijft hij de geur van Lijsterbes als: “Zij ruikt als een deftige dame, te veel
parfum en een tikje incontinent”. En wat te denken van de term “heimweesoort” als het gaat over het Vogelnestje, of over “glazig starende Belgische
paarden”?
Het laatste hoofdstuk gaat over de steden en is, zoals gezegd, wat anders
van opbouw. Berendse beschrijft de stadsnatuur aan de hand van een
voorbeeld, de stad Amersfoort, waar hij zelf is opgegroeid. Ook weer en
goede keuze, omdat het, net als bij de wandelingen, niet gaat om volledigheid, maar om zijn eigen beleving. In dit geval gaat het om zijn ervaringen
van kindsbeen af, die hij met zijn waarnemingen en stadsecologische kennis verbindt.
Als je het boek leest met al die relevante informatie voor de geïnteresseerde natuurliefhebber, raak je onder de indruk van Berendses grote veldkennis, die alleen maar opgebouwd kan zijn vanuit een grote liefde voor de
natuur. En dat is wat dit boek uitstraalt. Het is niet alleen een zeer toegankelijk, fraai geïllustreerd overzicht van de natuur in Nederlandse landschappen, maar een getuigenis van grote betrokkenheid. Het boek hoort
thuis in de boekenkast van iedereen die die deze betrokkenheid deelt.
Anton Stortelder
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