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Niet eerder is een boek over de
wilde houtige gewassen van
Nederland en Vlaanderen, in
relatie tot de standplaatsen, in
deze omvang verschenen. Het is
het resultaat van meer dan dertig jaar onderzoek en veldinventarisatie. Soorten bomen en
struiken werden ontdekt waarover, verrassend genoeg, niet
bekend was dat ze hier voorkomen. Ook blijkt dat de wilde
populaties van onze inheemse bomen en struiken tot de
bedreigde flora behoort. Dit
boek is het logische vervolg
op het boek ‘Inheemse bomen
en struiken in Nederland en
Vlaanderen’ (3e druk 2013).
Daarin wordt ingegaan op de
soorten, hoe ze te herkennen
zijn, waar ze globaal groeien en
hun cultuurhistorie. Deze wilde
bomen- en struikenatlas zoomt
per provincie in op die landschapsgebieden en landschapselementen waar wilde bomen
en struiken actueel voorko-

men. Het is vooral een naslagwerk, maar ook te gebruiken
als reis- en excursiegids. Een
boek als dit kan nooit helemaal compleet zijn. De belangrijkste locaties zijn in dit boek
te vinden en aanvullingen erop
zijn zeker welkom.
De atlas is vooral ook bedoeld
om onze zeldzame en kwetsbare populaties wilde bomen
en struiken onder de aandacht
te brengen en hun achteruitgang te stoppen. Kennis van
de inheemse wilde bomen en
struiken en van hun locaties
is noodzakelijk voor een goed
instandhoudingsbeheer. Kennis
leidt ook tot meer plezier en
genoegen in de bomen en struiken die in onze klimaatzone van
nature voorkomen. Veel soorten
groeien al duizenden jaren samen
met de bewoners en de verwachting is dat ze, ook met de klimaatsveranderingen, tegen een
stootje kunnen. Redenen om er
extra zuinig mee om te gaan.
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