Determineren

Zintuigen & natuurbeleving
Stadsbomen Vademecum 4:
Boomsoorten en gebruikswaarde
Janson, T.J.M. (2006)

De kracht van bomen. Spirituele ontmoetingen tussen
mens en natuur
Kooistra, M. (2003)

Handige, overzichtelijke determineergids voor de meest voorkomende/
aangeplante bomen in de stad en hun variëteiten.
Wel relatief duur boek.

Studie naar de relatie tussen bomen en mensen, hun onderlinge
communicatie en uitwisseling van energie

Dendrologie van de Lage Landen
Boom, B.K. e.a.
Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland en
Vlaanderen voorkomende families, geslachten, soorten, variëteiten en
cultivars van gekweekte houtige gewassen.
Relatief moeilijk boek om te gebruiken voor determinatie. Wel uitgebreid.

ANWB Bomengids van Europa
Harris, E. (2004)
Uitgebreide determineergids. In deze bomengids staan meer dan 1.500
wilde en gekweekte soorten in Noordwest-Europa vermeld.

Botanisch woordenboek
Eggelte, H. e.a. (2013)

Takkenwerk
Lommers, T. (2011)
Stukjes verwondering aan bomen en struiken
Te bestellen per e-mail bij tonlommers@casema.nl

Fysiologie & ecologie
Encyclopedie van planten
Burnie, D. (2007)

De verborgen Boom
Keijzer, G.J. (2012)

Verklaring en vertaling van floristische termen.
Over het ecosysteem van onze inheemse loof- en naaldbomen.

Winterflora bomen en struiken.
Slagter, D. (2014)
Boek met illustraties en beschrijvingen om bomen en struiken te
herkennen in de winter.

Het verborgen leven van bomen; levensloop, functie
en betekenis
Tudge, C (2006)
Oorspronkelijke titel: The secret life of trees- How they live and why they
matter. (2005)

Cultuur & verhalen
De boomhoroscoop: wetenswaardigheden, legenden
en verhalen
Doorn, E. van e.a. (2002)
Met uitgebreide informatie over de Keltische Boomkalender

Bomen en mensen, een oeroude relatie
Buist, G. en Moens, F. (2000)
Geschiedenis in woord en beeld van de relatie tussen bomen en mensen.
Met aandacht voor religie, volksleven, sprookjes en houtgebruik.

Eik en Beuk
Thijsse, Jac. P. e.a. (1995)

Landschap & beheer
Bosecologie en bosbeheer
Ouden, J. den (2010)
Boek gaat dieper in op uiteenlopende aspecten van de bosecologie en het
bosbeheer.

Stulpsi explains the Tree
Mattheck, C. (1999)
Handig, engelstalig boekje met beschrijving over groeiwijzen en
kenmerken van bomen. Verkrijgbaar via amazon.com

Historische boselementen: geschiedenis, herkenning
en beheer
Jansen, P. e.a. (2005)

Het boek vertelt over de beuk, de winter- en de zomereik

Kastanjegedichten
Nauta, N. (2006)
Gedichten van Nederlandstalige dichters voor het behoud van de
paardenkastanjeboom

Bijzondere bomen in Nederland: 250 verhalen
Bomenstichting (2010)
Over bomen die in het landelijk register Monumentale bomen staan.

Leestekens van het landschap
Een uitgave van Landschapsbeheer Nederland
Omschrijving van natuurlijke en culturele landschapselementen.

Bosbeheer en biodiversiteit
Jansen, P. en Benthem, M. van (2008)
Over natuurbehoud, biodiversiteit als beheerdoel en praktisch
bosbeheer.
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