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VAN BROEKBOOM 
TOT BOOMGEK 
KEES DUINKER 

Kees Duinker en Kees van Scherpenzeel mo
gen geen onbekenden op het natuurpad zijn . 
Beiden werkten eerder samen voor diverse pu
blikaties en zijn o.a. bekend geworden door 
hun bijdragen aan het programma Vroege 
Vogels van de Vara. 
Hun bomen boek 'Van broekboom tot boomgek' 
is meer dan een aardig alfabetboek. Boomgek 
Kees Duinker verzamelde door de jaren heen 
talloze anekdotes en mythologische verhalen 
over heel speciale, beroemde, beruchte en on
bekende, doodgewone bomen. In 'Van broek
boom tot boomgek' is het resultaat van deze 
speurtochten te vinden in een zestigtal verha
len. 
Natuurminnend tekenaar Kees van Scherpen
zeel voegde aan de bomenverhalen van Duin
ker een serie fraaie tekeningen toe. 

Van broekboom tot boomgek 
uitg. Amber, Amsterdam 
125 pagina's, zfw illustraties 
ISBN 90 5093 080 8 

prijS! 19,90 

STADSBOMEN VAN ACER TOT ZELKOVA 

IR. T.J.M. JANSON 

De derde, geheel herziene druk van "van A tot 
Z" is uit, waarin nu ook de winterkenmerken zijn 
opgenomen, alsmede de zuurtegraad tolerantie 
en een tabel met drachtbomen. Ook de kaft is 
verbeterd. 
Een nog overzichtelijker leer- en praktijkboek 
voor ontwerpers en beheerders, over de sorti
mentskeuze van bomen onder stadsomstandig
heden; voorzien van zwart/wit foto's en tekenin
gen. 

Stadsbomen van Acer tot Zelkova 
Uitg. Bomenstichting en Praktijkschool Arnhem 
286 pagina 's 
ISBN 90 70405 04 0 

Verschijnt begin december 

Pfljs! 35,- I 
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Bomen en Wet 
mr. w. Vergouw, mr. 1 Kroesen-Verjaal en mr. 
A. van Oorschot 
Geheel herziene en bijgewerkte 3e druk. 
Praktisch hanteerbaar boek over wetten, rege
lingen en rechterlijke uitspraken voor diegenen 
die zich snel willen orienteren op vragen op het 
gebied van burenrecht, aansprakelijkheid, na
tuurbescherming, subsidiemogelijkheden enz. 
Bomen en Wet 
uitg. Bomenstichting, Natuurmonumenten en 
Vereniging voor Milieurecht 
104 pagina's 
ISBN 9070099 187 

prijs f 23,-

De man die bomen plantte 
Jean Giono 

De man die bomen plantte is het verhaal van 
Elzeard Bouffier, die zich na het verlies van zijn 
gezin terugtrekt in een afgelegen en verlaten 
deel van de Provence met wat schapen en een 
hond.Daar zet h'ij zich aan zijn levenswerk: het 
planten van honderduizenden eikels. Terwijl de 
jaren vorderen, komt het land weer tot leven. 
Mensen keren terug - vol levenslust, verwach
ting en blijdschap. 
uitg. Jan van Arkel, Utrecht 
gebonden, 44 pagina's, 
21 Z;wafbeeldingen 
formaat 16 x 23 cm 
ISBN 90 6224 1409 

prijs f 19,90 

Bosplantsoen 

, 

Onder redaktie van A.G. Voorhoeve en M. 
Hontelez. 
Informatie over het praktisch gebruik van bo
men, stuiken in bos- en landschappelijke be
plantingen. 
Uitg. Praktijkschool Arnhem 
prijs f 23,-

Poster "Spreukeboom" 
Ruim 60 spreuken en zegswijzen over bomen, 
gerangschikt in de vorm van een boom. 
formaat 60 x 42 cm 
Uitg. Bomenstichting 
pnjs f 6,50 

Bomenboek voor jong en oud 
Kees Duinker 
Dit boek is bedoeld voor iedereen vanaf een 
jaar of tien die graag kijkt in de natuur. En die 
dan ook wil weten wat hij of zij ziet. 
Een boek om in te snuffelen, om dan te ontdek
ken hoe geweldig boeiend dat bos, dal park, 
die tuin of die boom langs de straat is. 
uitg. Bosch & Keuning, Baarn 

96 bladzijden, 
zfw ill. van Kees van Scherpenzeel 
ISBN 90 246 4637 5 

prijs f 26,50 

Kwaliteitsnorrnering van 
Laan- en Parkbomen 
Tweede gewijzigde druk van dit boekje dat een 
handig hulpmiddel is bij het aanschaffen van 
plantmateriaal. 
Kwaliteitsnormering van Laan- en Parkbomen 
uitg.: v: N G. 
ISBN 90 3 222 554 5 

pnjs f 31,-

Boomverzorging en de biologie 
van bomen 
A. Shigo, N. Hvass en K. Vollbrecht 
Met behulp van 135 zwart/wit foto's, voorzien 
van een uitgebreide toelichting, worden de 
nieuwe opvattingen in de boomverzorging uit
eengezet. 
Gebonden, 148 bladzijden 
Uitg. Sitas, Denemarken 
pnjsf39,50 

Folders "Bomen & ... 
Tot nu toe verschenen de folders: 
'Bomen & Buren' 
'Bomen & Bouwen' 
'Bomen & Begieten' 
'Bomen & Pekel' 
'Bomen & Buizen' 
Uitg. Bomenstichting 
prijs f 2,50 per stuk 

'Bomen & Mensen' 
'Bomen & Snoeien' 
'Bomen & Beesten' 
'Bomen & Bermen' 
'Bomen & Behoud' 

Bij grotere hoeveelheden prijs op aanvraag. 

Neuskruis 
Handig apparaatje om de hoogte van een 
boom te meten. Handleiding wordt bijgesloten. 
prijs f 10," 

HOE TE BESTELLEN 

De genoemde artikelen kunt u bestellen met 
behulp van de bijgesloten aparte acceptgiro
kaart (in envelop op de wikkel). 
U schrijft op de achterzijde (binnen het ka
der) de gewenste artikelen en op de voorzij
de vult u het totaalbedrag inWilt u de artike
len snel in huis hebben, dan kunt u ze ook te
lefonisch bestellen. 
Bomenstichting ,Donkerstraat 17 

351'1 KB UTRECHl030-331328 

De genoemde prijzen zijn inclusief verzend
kosten. 


