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Eeuwenlang hebben boeren het platteland van Noord-Brabant
vormgegeven. Zo ontstond een heel divers boerenlandschap
en ontstonden tal van boerderijtypen met hun karakteristieke
erven. Vooral na 1950 was er in de agrarische sector sprake van
spectaculaire ontwikkelingen. Nu resteert er nog weinig van
de vroegere boerenlandschappen en erven. Ook de landbouwhuisdieren die vroeger op de boerderijen gehouden werden
verdwenen veelal. Zij verloren hun functie of werden vervangen
door dieren die meer produceerden. Zo dreigt de identiteit van
het Brabantse platteland verloren te gaan.
Gelukkig groeit de belangstelling voor deze oude karakteristieke landschapselementen en vroegere landbouwhuisdieren. Bolle akkers worden meer gekoesterd. Er worden weer
vlechtheggen geplant en onderhouden. De heidekoe en het
Kempisch heideschaap bevolken hier en daar onze heidevelden.
Het Chaamse hoen is in de kippenhokken van veel liefhebbers
teruggekeerd.
Met deze publicatie willen wij de kennis over de functie van
de elementen van de oude boerenlandschappen, boerenerven
en traditionele landbouwhuisdieren vergroten. We willen de
groeiende belangstelling ervoor bevorderen. Niet alleen bij
boerderijbewoners, bestuurders en ambtenaren, maar bij alle
Noord-Brabanders.
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100 jaar Bergsche Maas
De scheiding van Maas en Waal
Formaat 24 x 32 cm
254 pagina’s
Een uniek document, waarin een
eeuw Bergsche Maas wordt vastgelegd. Niet alleen foto’s uit een tijd
die al lang niet meer de onze is en
die over het algemeen niet eerder zijn
gepubliceerd, maar ook met foto’s
van vandaag.
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De Meierij van ’s-Hertogenbosch
Stad en land, boerderijen,
kastelen, kloosters,
landgoederen en buitenplaatsen
Formaat 24 x 32 cm
426 pagina’s
Met uitslaande pagina’s tot
1 meter breed.
Historische prenten en kaarten,
tekeningen en een uitgebreide
hedendaagse fotoreportage van stad
en land, van boerderijen, kastelen,
kloosters, landgoederen en buitenplaatsen.

Woudrichem, ‘Stad en Land’
Langs Alm, Maas en Merwede

Leembossen in Het Groene Woud
Schatkamer van biodiversiteit

Formaat 24 x 32 cm
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Formaat 24 x 32 cm
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Dit boek is behalve een historisch
leesboek een kijkboek geworden.
De honderden beelden geven een
schat aan informatie.
Bladerend, kijkend en lezend maakt
u een reis door de geschiedenis, een
reis langs Alm, Maas en Merwede.

Het nationaal landschap Het Groene
Woud is in Noord-Brabant een begrip
aan het worden. De prachtige leembossen van De Mortelen, de Pailjaart,
Heerenbeek, het Veldersbosch, De
Scheeken, het Dommeldal en De
Geelders zijn de ecologische schatkamer van Het Groene Woud. Wie deze
schatkamer wil verkennen en bewonderen, moet dit boek lezen en daarna in
stilte en rust van de natuur genieten.
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MOOI De Biesbosch
Formaat 32 x 21 cm
104 pagina’s

De Dommel
Stroom door tijd,
natuur en landschap
Formaat 24 x 32 cm
296 pagina’s
Het water van de Dommel
stroomt sinds mensenheugenis
van Vlaanderen, door het NoordBrabantse landschap naar
de Maas. Dit boek laat u meevoeren
door tijd, natuur en landschap.
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Landgoederen in Noord-Brabant
Het lief en leed dat landgoed heet
Formaat 24 x 32 cm
488 pagina’s
Wat is een landgoed? En een landgoederenlandschap? Het fenomeen
landgoed wordt in dit boek in zijn
landschappelijke en historische context geplaatst. Ze liggen van west naar
oost door de provincie geconcentreerd rond de antieke steden Bergen
op Zoom, Breda en Den Bosch. Maar
meer verspreid zijn ze ook gesticht in
afgelegen gebieden als de Kempen
en de Peel.

Verdwenen Venen
Een onderzoek naar de ligging
en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen
Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad
1250 – 1750
Actualisering 2013
Formaat 18 x 25 cm
320 pagina’s
Wist u dat een groot deel van
de streek tussen Antwerpen en
Geertruidenberg ooit met veen
bedekt was? Dat daar tussen 1250
en 1750 veel turf en zout van gemaakt
werd? En dat de zee een deel van
dat veen met klei bedekt heeft? De
wetenschappelijke interdisciplinaire
studie Verdwenen Venen vertelt wat
veen eigenlijk is, waar dat veen lag
en vooral: hoe het zo uit het zicht kon
verdwijnen en waar u er toch nog sporen van kunt zien. Een voor de streek
belangrijke en voor de Nederlanden
uitzonderlijke geschiedenis wordt hier
opnieuw verhaald, aangevuld met de
resultaten van nieuw onderzoek.
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Heerlijkheden
rond Gorinchem
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Maak nu uw
keuze uit deze
prachtboeken
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