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In dit indrukwekkende boek is een 
enorme hoeveelheid informatie, 
foto’s en kaartmateriaal samenge-
bracht. Het boek valt in twee delen 
uiteen, allereerst een inleiding 
over wat oude boskernen zijn, hun 
ecologische en historische waar-
de en het beheer. Daarna volgt het 
atlasgedeelte. Per Nederlandse en 
Vlaamse provincie eerst een korte 
beschrijving van het landschap in 
de betreffende provincie, gevolgd 
door een overzichtskaart waar-
op genummerde locaties worden 
aangegeven. Deze worden grofweg 
verdeeld in sterlocaties en overi-
ge locaties. Vervolgens worden de 
meeste sterlocaties besproken waar-
bij soms geclusterd wordt , zoals 

‘Oude boskernen zuidelijke Veluwe’. 
Niet alle locaties worden beschre-
ven, het was prettig geweest als dat 
duidelijker aangegeven was. Bij de 
besproken locaties veel kaartma-
teriaal, topografische kaarten van 
rond 1850 samen met huidige kaar-
ten. Deze vergelijking maakt in een 
oogopslag duidelijk, naast de veran-
deringen, welke stukken bos intact 
bleven en legt een relatie met het 
omringende landschap. 

Juist de bossen die al op oude 
kaarten aanwezig zijn, vormen 
een belangrijke aanwijzing van 
oorspronkelijk inheemse bomen en 
struiken. In dit boek draait het om 
deze oude begroeiing. Zij zijn de 

dragers van waardevol autochtoon 
genetisch materiaal en vertellen een 
verhaal over het landschap en het 
vroegere gebruik ervan. Hoewel 
er volop bomen in ieder bos staan, 
vaak van exotische herkomst, zijn 
de waardevolle, oude bosrestanten 
zeldzaam en vaak onbekend. Dit 
boek maakt die rijke historie zicht-
baar, hopelijk leidt meer kennis ook 
tot betere bescherming ervan. De 
talloze foto’s, vaak op groot formaat, 
maken het mogelijk om in het veld 
oude cultuurhistorische elementen 
en oud bos te leren herkennen. Het 
boek bevat geen soortbeschrijvin-
gen van de genoemde bomen en 
struiken, daarvoor wordt verwe-
zen naar het eerder door Bert Maes 
geschreven ‘Inheemse bomen en 
struiken in Nederland en Vlaande-
ren’.

Op de uitvoering is niet beknibbeld, 
er is royaal ruimte gebruikt voor 
foto’s, topografische kaarten en de 
informatieve, goed toegankelijke 
tekst. Gevolg is wel dat het, door z’n 
omvang en gewicht, niet makke-
lijk te hanteren is, maar dat moet je 
ervoor over hebben. Kortom, een 
bijzonder boek voor beroepsmatige 
groen- en natuurbeheerders maar 
zeker ook voor de liefhebber van 
bomen, cultuurhistorie en groen 
erfgoed. 
(Machteld Klees)
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