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boeken
koos slob

Bosplantsoen 
Bomen en 
struiken in bos en 
landschap

Voorgeschiedenis
In 1976 verscheen de eerste 
druk, toen nog onder de titel 
Bomen en struiken; herken-
nen, planten en verzorgen, 
deel 1. Sindsdien is het vele 
malen bewerkt en herdrukt. 
Thans is er een 13e grondig 
herziene druk verschenen. 
Naast het beschrijven van 
soorten met nadruk op ui-
terlijke kenmerken en ge-
bruiksaspecten wordt er in 
deze uitgave meer aandacht 
besteed aan ecologische aspec-
ten. Dat wil zeggen, bij vrijwel 
alle soorten wordt vermeld 
tot welke bosgemeenschap-
pen en ecologische groep ze 
behoren. Ook nieuw is dat de 
houteigenschappen vermeld 
worden en waarvoor het hout 
gebruikt kan worden. Volgens 
het persbericht is de grootste 
verandering echter een com-
pleet nieuwe serie foto’s in 
full colour.

Inhoud van het boek
Onder ‘bosplantsoen’ verstaat 
men een groep houtige ge-
wassen die al lange tijd in 
Nederland voorkomen plus 
soorten en variëteiten die hier 

veelvuldig worden gebruikt bij 
bosaanleg. In het boek worden 
alle soorten bomen en strui-
ken die onder deze noemer 
vallen uitgebreid beschreven, 
loofbomen zowel als naald-
bomen. Gedetailleerd worden 
de uiterlijke kenmerken be-
sproken, alsmede uitgebreide 
informatie over de ecologische 
aspecten, toepassingsmogelijk-
heden en houteigenschappen. 
Daarnaast wordt ook achter-
grondinformatie gegeven over 
bosplantsoen beplantingen: 
ecologische aspecten, bos-
bouwkundige aspecten, het 
beheer en het te gebruiken 
plantmateriaal. Tevens dienen 
de determineertabellen om 
in het veld soorten op naam 
te brengen. Twee uitgebreide 
tabellen geven een overzicht 
van de groeiplaatsen, gedrags-
kenmerken en gebruikswaarde 
van alle in het boek behan-
delde soorten. 

Naar mijn idee een prachtig 
boek, niet alleen nuttig voor 
de mensen in het veld maar 
geschikt en informatief voor 
elke dendroloog, professional 
of liefhebber. In totaal worden 
76 loofbomen behandeld en 17 
coniferen.
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