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De Revue gepasseerd
Gallenboek
Over zicht van door dieren en planten
veroor zaakte Nederlandse gallen

Iedereen die wel eens in het bos wandelt,
komt ze vroeg of laat tegen: galappeltjes,
de opvallend gekleurde knikkers op de
onderkant van eikenbladeren. Galappeltjes
zijn wellicht het bekendste voorbeeld, maar
ook de heksenbezem in de takken van een
berkenboom is een gal.
Het Gallenboek brengt de meest uiteenlo
pende gallen gedetailleerd in beeld. Ook de vele nieuwe,
galvormende soorten die zich recent door klimaat
verandering in Nederland hebben gevestigd, zijn erin
opgenomen. Het boek omvat determinatietabellen met
de bijbehorende zwart-wittekeningen. Algemene hoofd
stukken geven achtergrondinformatie, met een uitgebreid
overzicht van de verschillende groepen galvormers. Het
boek bevat tevens een register van zowel waardplanten als
galvormers. In de kleurenkatern worden een aanzienlijk
aantal gallen en hun galvormers afgebeeld. 
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J.C. Roskam – Uitgever: KNNV Uitgeverij – Uitvoering: 352 p.,
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Bosplantengemeenschappen
in Vlaanderen
een t ypologie van bossen Gebaseerd
op de kruidlaag

De samenstelling van de vegetatie in bossen
kan sterk verschillen van plaats tot plaats
afhankelijk van het bodemtype, de waterhuis
houding of het beheer. Toch zijn de meeste
vegetaties niet zomaar willekeurig samenge
steld. Bepaalde plantensoorten groeien vaak
samen, andere dan weer niet. Groeperingen van planten die
vaak samen voorkomen, worden als plantengemeenschap
pen aangeduid. In 2007 verscheen een wetenschappelijk
rapport over deze plantengemeenschappen (zie ook het
artikel in Bosrevue 26: 7-11). Op basis van het rapport is nu
een fraai geïllustreerd boek uitgewerkt door het Agent
schap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het boek beschrijft de
bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Op basis van
bijna 6500 vegetatieopnamen worden dertig bostypes,
verdeeld over tien groepen, onderscheiden. Per bostype
wordt een beschrijving gegeven van de kenmerkende plan
tensoorten, het voorkomen in Vlaanderen, de standplaats,
de bosleeftijd, de betekenis voor natuurbehoud, bosbouw
en recreatie, het aangewezen beheer en de verwantschap
met andere typologieën. Ook de relaties tussen de verschil
lende bostypes komen ruimschoots aan bod. Verder is er
een methode uitgewerkt om de relatie te leggen tussen
een vegetatieopname en de bosplantengemeenschappen.

Hierdoor kunnen vegetatieopnamen vrij eenvoudig worden
toegewezen aan een bosplantengemeenschap.
Het boek is een naslagwerk voor al wie bossen beheert,
beheerplannen opstelt en vegetatie karteert. Daarnaast zal
het ook menig ander natuur- en bosliefhebber boeien. M
Auteurs: Cornelis J., Hermy M., Roelandt B., De Keersmaeker L.
& Vandekerkhove K. – Uitgever: Agentschap voor Natuur en Bos en
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel – Uitvoering: 316 p. –
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Ecologische
veerkracht
Concept voor natuurbeheer
en natuurbeleid

De natuur is voortdurend in bewe
ging. Planten- en diersoorten en
hun onderlinge relaties schikken
zich naar veranderende omstan
digheden, maar slechts tot op
zekere hoogte.
Ecologische veerkracht zet uiteen
welke factoren daarbij van belang zijn. Klimaatverandering
is daarbij een belangrijke extra factor. Niet alleen de natuur
moet zich aanpassen, maar ook het huidige beheer en beleid.
Dat levert nieuwe uitdagingen op voor beheerders en beleids
makers. Voor hen is dit boekje een waardevolle inspiratie. M
Samenstellers: Koen Kramer en Ilse Geijzendorffer – Uitgever: KNNV
Uitgeverij – Uitvoering: 96 p. 15 x 22 cm, full colour met talloze foto’s,
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Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
wat is nieuw?

In dit boek worden de belangrijkste nieuwigheden bespro
ken van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
die in werking treedt vanaf 1 september 2009.
De Codex is geen volledig nieuw wetgevend werk. Het is de
gecoördineerde veruiterlijking van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde
ning, zoals zeer aanzienlijk gewijzigd door het decreet van
27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimte
lijk plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.
De auteurs, allen afkomstig van het gespecialiseerde advo
catenkantoor Publius, bespreken 30 nieuwigheden in drie
boekdelen: Planning, Vergunningen en Handhaving. Er is
een uitgebreid trefwoordenregister.
M
Auteurs: Dirk Van Heuven, Steve Ronse, Jan Beleyn, Jürgen Vanpraet,
Bram Vandromme, Jonas Riemslagh (PUBLIUS advocaten) – Uitgever:
Publius – Uitvoering: 181 p., A5, vastbladig – ISBN: 9789089770622 –
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