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De Veldgids Plantengemeenschappen 
van Nederland. Herkenning, ecologie, 
verspreiding is de  geactualiseerde en 
bijgewerkte opvolger van een in 2010 
uitgegeven beknoptere versie van een 
gids met dezelfde naam (Schaminée 
et al. 2010). Tussentijds verschenen 
onder meer ook de Veldgids Romp-
gemeenschappen (Schaminée et al. 
2015) en de Revisie Vegetatie van 
Nederland (Schaminée et al. 2017), 
waarin ook de Standaardlijst van 
plantengemeenschappen in Nederland 
werd opgenomen. Komt daarbij dat de 
in de vijf eerste delen van De vegeta-
tie van Nederland (Schaminée et al. 
1995-1999) en de daarop aansluitende 
vier delen van de Atlas van Plantenge-
meenschappen in Nederland (Weeda 
et al. 2000-2005) een meer dan solide 
basis is gelegd voor het thans voorlig-
gende, hoogwaardige nieuwe product 
van Nederlandse expertise.

De veldgids is opgebouwd uit een verhelderende al-
gemene inleiding (7 p.), sleutels om tot bij de namen van 
de diverse plantengemeenschappen te komen (58 p.), de 
beschrijving van de associaties (353 p.), een register van 
de associaties (6 p.), een register van de soorten (26 p.) en 
een fotoverantwoording (1 p.).

Om met de registers te beginnen: de auteurs hebben 
ervoor gekozen om beginselvast voorrang te geven aan 
de Nederlandse namen, zowel voor de syntaxonomische 
eenheden als voor de soorten zelf, en zowel in het sleutel-
gedeelte als in de beschrijving van de associaties worden 
alleen Nederlandse namen gebruikt. Ken je die namen 
niet, niet meer of onvoldoende, dan kan je via de registers 
tot de geschikte insteek komen. Voor sommigen onder 
ons is het wel even wennen – maar het werkt. Dit is een 
plaats besparende manier van werken, maar anderzijds re-
duceert het wel de bruikbaarheid van de gids voor anders-
taligen. Toch is het misschien een terechte keuze, want 
het is maar een schijnprobleem: hoeveel anderstalige ve-
getatiekundigen zouden zich buiten de comfort-zone van 
hun eigen taalgebied wagen? Het concept achter het boek 

wordt hierbij meteen duidelijk: het is 
in de eerste plaats een praktische gids, 
bedoeld voor allerlei potentiële gebrui-
kers en andere belangstellenden in het 
eigen taalgebied.

In het sleutelgedeelte brengen een 
viertal hoofdsleutels de scheiding aan 
tussen de vegetaties van 1) open wa-
teren, moerassen en natte heiden, 2) 
graslanden, zomen en droge heiden, 
3) kust en binnenlandse pioniermili-
eus en 4) ruigten, struwelen en bossen. 
Binnen deze ordening worden telkens 
de verschillende klassen van associa-
ties uitgesleuteld, waarbij per klasse 
ook verwezen wordt naar de relevante 
rompgemeenschappen in de Veldgids 
hierover (Schaminée et al. 2015). Ver-
volgens worden de 46 klassen kort om-
schreven en binnen elke klasse worden 
de verschillende associaties uitgesleu-
teld. Hierbij dient opgemerkt dat het 
geen klassieke dichotome sleutels be-

treft, maar wel een opeenvolging van korte diagnostische 
beschrijvingen.

Veruit het grootste gedeelte van de veldgids handelt 
over de 253 onderscheiden plantengemeenschappen (as-
sociaties) zelf. Doorgaans wordt per associatie een volle 
bladzijde gebruikt, soms twee. De informatie wordt ver-
deeld over een tiental rubrieken. Zie voor een voorbeeld 
de reproductie, ongeveer op ware grootte van de pagina’s 
193 en 194. 

Bovenaan links op de bladzijde wordt een soort ‘ad-
ministratieve informatie’ gegeven die bij de besproken 
associatie hoort: de naam van de associatie in een groot 
en vet lettertype (opvallend zichtbaar), samen met (veel 
kleiner) de wetenschappelijke naam van de associatie en 
het verbond en de klasse waartoe deze associatie behoort, 
plus paginaverwijzingen naar de bespreking van deze ge-
meenschap in De Vegetatie van Nederland en de Atlas van 
Plantengemeenschappen in Nederland: handig voor wie 
er meer over wil weten.

Bovenaan rechts toont een mini-kaartje de versprei-
ding van de associatie in Nederland.
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Achtereenvolgens komen dan de volgende rubrieken 
aan bod: Herkenning (opsomming van de diagnostische 
kenmerken), Ecologie (opsomming van de belangrijkste 
milieukarakteristieken), Verspreiding (bespreking van de 
globale verspreiding in Europa, de wereld en Nederland) 
en Soorten (opsomming van de meest relevante soorten). 
In vele gevallen is er ook een rubriek Successie.

Aan het einde maakt een tabelletje duidelijk in welke 
hoedanigheid de verschillende soorten die in de planten-

gemeenschap aangetroffen kun-
nen worden tot de associatie 
staan. Daarvoor wordt een onder-
scheid gemaakt tussen associatie-
kensoorten, verbonds-kensoorten, 
orde-kensoorten, klasse-kensoor-
ten en begeleiders. Tevens wordt 
voor elke soort vermeld met welk 
percentage ze in die associatie 
aanwezig zijn.

Helemaal onderaan de bladzij-
de wordt voor elke associatie met 
een soort schuifpassers schema-
tisch aangegeven waar de betref-
fende gemeenschap zich situeert 
in enkele belangrijke (bodemkun-
dige) milieugradiënten: de gradi-
enten tussen arm en rijk, droog en 
nat en zuur en basisch. Elk van 
deze gradiënten wordt weergege-
ven door een graduele kleuren-
band tussen twee contrasterende 
kleuren. De positie van de associ-
atie in die gradiënten wordt tel-
kens weergegeven door een soort 
gesp, waarbij ook de breedte van 
die gesp een rol speelt: een brede 
gesp wijst op een grotere toleran-
tie van afwijkingen ten opzichte 
van de optimale omstandigheden, 
een smalle gesp indiceert zeer 
uitgesproken milieu-eisen. De 
tabellen en ‘schuifpassers’ zijn 
handige, overzichtelijke, visueel 
sterke tools die toelaten om snel 
en adequaat een diagnose te ma-
ken.

Ook de verticale randzones 
van de bladzijden worden nuttig 
gebruikt. Door het aanbrengen 
van een kleurcode wordt dui-
delijk gemaakt in welke van de 
klassegroepen – zie de verdeling 
van de hoofdsleutels – men zich 
bevindt.

De gids is zeer fraai uitgege-
ven, op stevig glanzend papier. 
Veel degelijke foto’s vullen op 
een aantrekkelijke manier de 

niet door tekst ingenomen witte ruimten. Er is overdacht 
gebruik gemaakt van steunkleuren en het boek heeft een 
dikke, stevige kaft.

Ten slotte

Men moet het de Nederlandse botanici en hun partners in 
progress, waaronder de KNNV uitgeverij, toch nageven: 
keer op keer slagen zij er in om in een hels ritme nieuwe 
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natuurgidsen en standaardboeken 
op de markt te brengen (zie bv. 
diverse titels in de literatuurlijst). 
De kwaliteit van inhoud en vorm-
geving blijven hierbij uitzonder-
lijk goed, doorkauwd en aantrek-
kelijk. Dat ligt niet voor de hand 
en mag zonder meer voorbeeldig 
worden genoemd. Wellicht past het 
om in deze oratio ook een over-
heid te betrekken die, via diverse 
fondsen, het gevarieerd en dege-
lijk wetenschappelijk onderzoek 
dat hieraan ten grondslag ligt, 
blijft ondersteunen.
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