Boekbespreking
J. Bastiaens, O. Brinkkemper, K. Deforce, B. Maes (red.), C. Rövekamp, P. Van den Bremt & A.
Zwaenepoel, Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen: herkenning, verspreiding,
geschiedenis en gebruik, 3e druk, Boom, Amsterdam, 2013, 432 pag., ISBN 978 90 8953 142 1,
€ 39,90; te bestellen via www.uitgeverijboom.nl/boeken/algemeen/inheemse_bomen_en_struiken
_in_nederland_en_vlaanderen_9789089531421/ (binnen Nederland geen verzendkosten). — Ten
opzichte van de eerste twee drukken (die niet van elkaar verschillen en uit twee delen bestonden)
zijn diverse verbeteringen en aanvullingen aangebracht in de bestaande beschrijvingen en foto’s.
Meest in het oog springend is echter dat dit boek, dat zijn waarde al heeft bewezen voor vak
mensen, studenten en andere geïnteresseerden, is uitgebreid met een deel III, waarin de dwerg
struiken (verdeeld over 10 geslachten) behandeld worden. Deze 3e druk geeft daarmee een com
pleet beeld van alle inheemse houtige gewassen in Nederland en Vlaanderen. Het is opvallend om
voor Nederland, naast de bekende dwergstruiken als Struikheide en Linnaeusklokje, ook Ephedra
op dezelfde uitgebreide wijze beschreven te zien: de laatste vondsten dateren uit het laatglaciaal.
Recente vondsten in Vlaanderen zijn van onduidelijke herkomst. De herkenning van de soorten is
in tekst niet altijd even helder omschreven voor wie de soorten niet kent, maar de lijntekeningen
en kleurenillustraties compenseren dit ruimschoots. De informatie over groeiplaats en verspreiding,
archeobotanie en geschiedenis, en beheer en behoud is zeer onderhoudend opgeschreven. Het boek
is zeer de moeite van aanschaf waard vanwege het toegevoegde deel III, ook als u een eerdere editie
al in uw bezit heeft.
Leni Duistermaat

Gorteria digitaal beschikbaar!
Sinds 9 maart 2015 zijn alle publicaties gedigitaliseerd die in Gorteria zijn ver
schenen of als Gorteria Supplement zijn gepubliceerd. De artikelen zijn vrij
toegankelijk en te downloaden via het repositorium (repository) van Naturalis.
Het repositorium is te bereiken via de website van Naturalis en via het volgende
webadres: repository.naturalis.nl. Artikelen van de lopende jaargang (Gorteria 37)
komen op termijn beschikbaar.
Sinds begin mei 2015 zijn de Gorteria-artikelen ook via natuurtijdschriften.nl
toegankelijk en dus nu ook via deze website te raadplegen en/of te downloaden.
De Redactie
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