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STR A ATBOMEN  
IN UW GEMEENTE:  
EEN STAPPENPLAN  
VOOR HET INPLANNEN
Al te vaak worden straatbomen stiefmoe-

derlijk behandeld. Tijdens wegwerkzaam-

heden of andere activiteiten waarbij de 

bomen hinderlijk zijn, wordt nog veel te weinig de vraag 

gesteld of de bomen niet kunnen gespaard blijven. Met de 

publicatie ‘Straatbomen in uw gemeente’ reikt de auteur 

handvaten aan om een straatbomenbestand te bescher-

men, uit te breiden en te beheren.

Kunnen we groeiplaatsen creëren waarin straatbomen vrij  

kunnen groeien gedurende hun volledige levensverwachting? 

Waar kunnen we straatbomen op een duurzame manier 

inplannen? Hoe vermijden we dat straatbomen zullen 

moeten wijken bij het onderhoud of heraanleg van straten? 

Dat zijn maar enkele van de vragen waarop dit handboek 

in pocketformaat een antwoord biedt. Onmisbaar en 

laagdrempelig materiaal om als gemeente een duurzaam 

groenbeleid te voeren.

 
Auteur: Florian De Bont | Uitgever: Politeia nv
Uitvoering: 56 p., kleurenfoto’s, paperback | ISBN: 9782509023551
Bestelinfo: www.politeia.be 
Prijs: 36,00 euro + verzendingskosten

PERMACULTUUR IN JE MOESTUIN
“Permacultuur is een ontwerpwetenschap 

voor het ontwerpen van de menselijke leef-

omgeving op een manier die ecologisch 

duurzaam en economische stabiel is.  

Complexe ecosystemen in de natuur 

dienen hierbij als voorbeeld.” Dit is de defi-

nitie van permacultuur volgens Wikipedia. 

Het oneindig aantal ecologische inter-

acties tussen abiotiek, planten en dieren 

maakt dat minstens een basiskennis daar-

van vereist is om te kunnen starten met permacultuur in 

je tuin. Dit speels vormgegeven handboek leert je aan de 

hand van enkele inleidende hoofdstukken wat permacul-

tuur is, wat de basisprincipes en -technieken zijn en hoe je 

deze kan toepassen tijdens het ontwerpen met permacul-

tuur. Aan vruchtbare aarde is een apart hoofdstuk gewijd.

Een uitgebreid hoofdstuk is gewijd aan plantenkeuze en 

toepassingen. Hoe je zaden kan oogsten, bewaren, eten of 

uitzaaien leer je in het voorlaatste hoofdstuk. Als afsluiter 

plaatsen de auteurs permacultuur in een breder maat-

schappelijk perspectief.

Auteurs: Christopher Shein en Julie Thompson
Vertaling: Lucas Brouns en Maranke Spoor | Uitgever: Jan Van Arkel 
Uitvoering: 264 p., kleurenfoto’s, paperback | ISBN: 9789062245352
Bestelinfo: www.standaardboekhandel.be 
Prijs: 29,95 euro + verzendingskosten

MONEY LOGGING
On the trail  of  
the asian timber maf ia
Dit Engelstalige boek 

beschrijft de teloorgang van 

het tropisch regenwoud in 

Borneo. De auteur beschrijft 

niet alleen de vernietigde bos-

sen en hun ontheemde bewo-

ners maar legt de mechanis-

men bloot hoe criminelen het 

zover hebben kunnen drijven.

Het boek gaat in op de kwalijke rol van de huidige gou-

verneur van de provincie Sarawak in Maleisië en hoe deze 

pion van de Aziatische houtmaffia deze laatste een vrijge-

leide heeft gegeven om één van de meest biodiverse regio’s 

te vernietigen. Wat overblijft is vervuiling en oliepalm-

plantages. Een boek om zeer stil van te worden. 

Auteur: Lukas Straumann
Uitgever: Bergli Books | Uitvoering: 313 p., kleurenfoto’s, paperback
ISBN: 9783905252682
Bestelinfo: www.money-logging.org
Prijs: 24,70 euro + verzendingskosten

COMPENDIUM VAN DE DIEREN ALS DR AGERS 
VAN CULTUUR – VOGELS

Vogels verheffen zich boven de 

aarde en hebben altijd al een 

sterke aantrekkingskracht uit-

geoefend op mensen. In een 

vuistdik naslagwerk beschrij-

ven auteurs Marcel De Cleene 

en Jean-Pierre De Keersmaeker 

de belangrijke rol van vogels 

in religies, kunst, legenden en 

taal over heel de wereld en in 

alle culturen. De informatie 

in deze klepper met talrijke 

mooie kleurenfoto’s is alfa-

betisch geordend volgens maar liefst vijftig families en 

geslachten van vogels. Bij iedere familie of geslacht krijg je 

korte biologische informatie en wordt vervolgens telkens 

ingegaan op de rol in rituelen, mythologie en devotie. 

Daarna komt symboliek aan de beurt en afsluiten doen de 

auteurs met het belang voor kunst en taal.

Auteurs: Marcel De Cleene en Jean-Pierre De Keersmaeker
Uitgever: Mens & Cultuur Uitgevers
Uitvoering: 813 p., kleurenfoto’s, hardcover | ISBN: 9789077135327
Bestelinfo: www.mens-en-cultuur-uitgevers.be
Prijs: 85,00 euro + verzendingskosten
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