
Fotoboek over agrarische cultuurlandschappen in Europa en Noord-Amerika
Bestel nu met korting!

Agrarische cultuurlandschappen brengen niet alleen
voedsel voort, maar zijn vaak ook een lust voor het oog.
Bovendien zijn ze in veel gebieden rijk aan natuur en
cultuurhistorie. De Stichting Centrum voor Landbouw
en Milieu (CLM) heeft samen met het Amerikaanse
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) een
fotoboek gemaakt onder de titel Values of agrarian
landscapes across Europe and North America.

In 144 bladzijden neemt het boek de lezer mee van het
Groene Hart naar de Poolse Biebrza vallei en de
prairiemeren van Montana, van de Alpen naar de Cats-
kill mountains bij New York, van de Iberische dehesas
en montados naar de Sky Islands in Arizona en van de
Griekse Cycladen naar Hawaii.
Daarnaast zijn er beelden van de olijfteelt rond de
Middellandse Zee en van de transhumance, de ver-
plaatsing van vee over grote afstanden, in Europa en
Amerika. Ook bewoners komen in beeld: boeren en
natuurbeschermers worden geïnterviewd.
En we maken kennis met diersoorten als de monniks-
gier, de grutto, de pardellynx en de Amerikaanse
blauwvleugeltaling.

Het boek maakt duidelijk dat zulke waardevolle land-
schappen kwetsbaar zijn en groot gevaar lopen als zij
geheel worden uitgeleverd aan de markt – de Europese
landschappen blijken daarin weinig te verschillen van
de Amerikaanse. Daarom is er ook aandacht voor over-
heidsbeleid en voor particuliere initiatieven ter verster-
king van deze unieke combinaties van landbouw, na-
tuur en landschap.

Het boek is een goudmijn aan beelden en kennis voor
al degenen die interesse hebben in landschap, land-
bouw en natuur. Het verschijnt rond 20 december 2004
en wordt uitgegeven door Reed Business Information
te Doetinchem.
U kunt nu bestellen met een aantrekkelijke korting.
Tot 1 januari 2005 betaalt u € 29,90, daarna kost het
boek € 35,- (beide excl. verzendkosten).
U kunt bestellen op de volgende manieren:
- per e-mail:   fotoboek@clm.nl 
- telefonisch bij CLM: 0345 - 47 07 00
- schriftelijk bij CLM: Postbus 62,
   4100 AB Culemborg.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan de CLM-website,
http://www.clm.nl/publicaties/fotoboek.html
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