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Het in 1992 gepubliceerde 
lijvige boekwerk Bomen in 
België, een boek waar we als 
NDV nog altijd zeer jaloers 
op moeten zijn, heeft een 
vervolg gekregen. Fotograaf 
Roel Jacobs is er in geslaagd 
om een boek samen te stellen 
met een keur aan schitterende 
foto’s van het rijke Belgische 
bomenbestand.
Al op het eerste oog valt het 
grote verschil op met de opzet 
van het eerste boek. Ditmaal 
geen uitgebreid overzicht van 
grote exemplaren per locatie of 
alfabetisch. Even voelde dat als 
een gemis, maar op bladzijde 
13 wordt daaraan snel recht 
gedaan. Voor geïnteresseerden 
wordt verwezen naar BELTREES 
de databank van de bestaande 
en verdwenen boomsoorten 
en cultuurvariëteiten in 
België. De volledige databank 
is op internet te vinden op 
de site van de Belgische 
Dendrologische Vereniging: 
http://www.dendrologie.be

Het weglaten van de gegevens 
van de databank, maakte dat 
het boek ongeveer de helft 
minder pagina’s telt. Het 
accent van het boek is duidelijk 
verschoven naar de foto’s. Zo 
werden in de oorspronkelijke 

uitgave 21 soorten dennen 
beschreven. In het nieuwe 
boek zijn dat er maar 6. Aan 
diverse geslachten wordt in 
het geheel geen aandacht 
besteed. Verrassend is echter 
dat alle beschrijvingen nieuw 
zijn en dat niet alleen, ze 
zijn zeer lezenswaardig. 
Kortom een fraai uitgevoerd 
boek van een zeer knappe 
fotograaf, die bovendien met 
de beschrijvingen laat zien 
dat hij ook een gedreven en 
kundig dendroloog is. Deze 

Bomen in België. Revisited. Een fraai 
uitgevoerde heruitgave

unieke combinatie heeft dus 
geresulteerd in een zeer fraai 
betaalbaar boek dat ik van 
harte kan aanbevelen. Het 
formaat is met 320 x 245 mm 
flink groter dan de eerdere 
uitgave. Ten overvloede is 
nog vermeldingwaardig dat 
er gelijktijdig een Frans- en 
een Engelstalige uitgave is 
uitgebracht.

Roel Jacobs (2009). Bomen in 
België. Revisited. BAI bvba, 
Wommelgem, B-2160 België, 
256 p. ISBN 9789085865247 
€ 49,50.


