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Amerikaanse vogelkers
Van bospest tot bosboom
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Het is een prachtig boek, fraai van
vormgeving, rijk geïllustreerd en
helder en goed geschreven. De
auteurs zijn professionals die weten waar ze het over hebben. Bart
Nyssen is bosecoloog bij Bosgroep
Zuid Nederland, Jan den Ouden is
universitair docent Bosecologie en
Bosbeheer aan Wageningen Universiteit en Kris Verheyen is hoogleraar
Bosecologie en Bosbeheer aan de
Universiteit Gent.
Om een indruk te geven van de inhoud van het boek citeer ik graag
het uitstekende voorwoord van Marleen Evenepoel (administrateurgeneraal Agentschap voor Natuur
en Bos) en Chris Kalden (Directeur
Staatsbosbeheer).
If you can’t beat them, join them.
Zo kan dit boek over de bospest
prima worden getypeerd. Al decennialang houdt de Amerikaanse
vogelkers het beheer bezig. De soort
kende in Europa een rustige start
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