Commentaar en recencies (uitsnedes)
... het representeerd nogmeer het standaardwerk over dit landschappelijk
en agrarisch-historisch belangrijk cultuurgoed, en zal binnen afzienbare
tijd het oriëntatiepunt zijn voor alle verdere studies op dit gebied .... Het
is echt een levenswerk zoals ik, in deze omvang en in deze wijze van presentatie, zo goed als nooit beleefd heb... Prof.em. Drs. Dr.h.c. Heinrich
E. Weber, december 2013 (Duitsland)
... een filosofische verhandeling over de geschiedenis van Europese
cultuurlandschapselement in zijn fossiele en overgeleverde vormen en
fenomenologie... Alle documenten (zowel afbeeldingen en teksten) zijn
zorgvuldig onderzocht, gezamelijk stellen zij een hoogstbelangrijke documentering en onderzoeksbijdrage aan het Europese cultuurlandschap…
Prof. Dr. Uwe Meiners, augustus 2012 (Duitsland)
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Velda fscheidingen
Wallen (houtwallen), heggen, veldmuren (steenwallen),
tuynheggen (doodhoutheggen), buigheggen, vlechtheggen, horden (vlechthekken/schermen)
en traditionele houten hekwerken.

... voor zijn uiterst precies
samengestelde overzicht en
vaststelling van het indrukwekkende
gezamenlijk
Europese culturele symbool:
de begrenzingen van landerijen (veldsafscheidingen)...

... Georg Müller heeft een prachtig boek geschreven dat als een standaardwerk, jarenlang als een referentie gebruikt zal worden... Naast de tot in detail gaande teksten illustreerd het boek aan de hand van uitstekende foto‘s
en diagrammen de verschillende veldafscheidingen en hun varianten...
Prof. Dr. John W. Dover University Stoke- on- Trent, November
2012 (Groot-Brittannië)
Van hartelijk geluk gewenst met deze mijlpaal!het zal een grote hulp bij
mijn onderzoeken naar de landschapsgeschienis aan de universiteit van
Groningen zijn... Prof.Dr.ir. theo Spek, december 2013 (Nederland)
... Groot overzicht over belangrijke aspekten van het cultuurlandschap...
Henk Baas, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, januari 2014
(Nederland)

Verkoopprijs: 298 Euro (deel I en II, 1280 bladzijden), plus
verzendkosten, en eventuele douane, wissel, overwijzings en of
bankkosten.
Bstellingen aan:

… ze ziijn facineerend, mij zijn geen andere boeken van dit caliber bekend. .. geven inzage in een lang verwaarloosd deel van onderzoek... Patrick McAfee, Dublin, januari 2014 (Ierland)

Georg Müller
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27777 Ganderkesee
Duitsland
Tel: 0049 4222 8829,
Email: mail@wallhecke.de
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Ik feliciteer u met dit buitengewone werk! Fantastisch! Dr. Francessco
Bellù, april 2014 (Italië)

Aub duidelijk in drukletters invullen

... Een standaardwerk over Europa’s Cultuurlandschappen, welk ook
buiten het Duits sprekende gebied een brede aandacht verdienen zal...
Dr. Benoît Sittler, landschapsonderhoud, Universität Freiburg,
februari 2014 (Duitsland)

Kortom, een zeer uitgebreid naslagwerk waar vrijwel niets aan ontbreekt.
Het werk is geschikt voor de beantwoording van de meest uiteenlopende
vraagstellingen met betrekking tot exacte definities, beschrijvingen, informatie en cultuurgeschiedenis. Groot respect voor dit uitgebreide werk
dat moeiteloos de niche opvult van een voorheen verwaarloosd gebied
in de landschapsanalyse! Dr. rer. nat. Andreas Zehm, ‘Bayerische
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege’, november
2014 (Duitsland).

Naam, voornaam, Instituut

Op de website www.wallhecke.de vindt u verdere aanwijzingen voor het boek.
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Veldafscheidingen zoals houtwallen, heggen, veldmuren en

Ook de betekenis van de wallen/heggen en veldmuren
voor de landbouw wordt bediscuteerd naast de oogst winst of
verlies bij het nieuw aanleggen van wallen/heggen. Hiertoe behoren de door veldafscheidingen afhankelijke oogst-beinvloeding als ook de oogstvermindering door drastisch afzetten van
houtige gewassen.

andere omheiningen zijn in zeer verschillende vormen te vinden
in Europa. Meestal rondom door de landbouw gebruikte grondstukken. Ze markeren grenzen en eigendom, ze dienen ter bescherming van weidevee en gewassen, ze zijn nauw verbonden met de
cultuurlandschapsgeschiedenis van Europa en zodoende een deel
van het gemeenschappelijke erfgoed. Het levert niet alleen veel
verschillende landschapsbeelden op hun karakteristische wijze, –
heggen- en muren- landschappen zijn mooie landschappen-, maar
daarnaast bieden zij ook leefruimte voor vele organismen.

Hiernaast wordt een kort overzicht

gegeven van
internationale afspraken en EU verplichtingen aangaande bescherming van wallen/heggen en andere landschapselementen.

De ecologische, landschappelijke en landbouwkundige betekenis van wallen en heggen wordt

In dit boek

wordt teneerste een omvattend overzicht over
Europa’s veldafscheidingen gegeven. Aanwijzingen over wereldwijde geschiedenis, ontstaan en verspreiding ronden de resultaten af. Het werk is het resultaat van 30 jaar intensief onderzoek.
Daarvoor heeft de auteur 32 landen in Europa (wereldwijd 52)
meerdere malen bezocht en de daar aanwezige veldafscheidingen onderzocht. Er werd 240.000 km. per auto, daarnaast 15.000
tot 20.000 km. per voet afgelegd en meerdan 50.000 foto’s en een
veelvoud van tekeningen en schetsen gemaakt.

aan de hand van voorbeelden duidelijk weergegeven.

De verschillende afzet-en onderhoudsmethoden als ook de uitwerking op de betreﬀende heg- en houtige structuur, de daarin voorkomende organismen en ook het
landschapsbeeld worden uitvoerig behandeld.

Een ander aspect is de energie winning uit veldafscheidingen en daarmee verbonden uitwerking op de veldafscheidingselementen.

Het boek richt zich niet alleen tot landschapsonderzoekers
en landschapsvormgevers, maar ook tot geograven, landschapsbeheerders, -planners, -architekten, -agrarischlandschapsbeheerders, maar ook nog tot beheerders van monumentale landschappen, vormgevers van openlucht musea, bosbouwers, stapelmuur
bouwers, heggenvlechters en natuurbeschermers. Aan allen die
zich voor het onstaan, betekenis en behoud van deze belangrijke
elementen in het Europese Cultuurlandschap interesseren en zich
daarvoor inzetten.
Het tweedelige boek bevat 1280 bladzijden, 4433 foto’s en 1381
andere afbeeldingen zoals bijvoorbeeld tekeningen van veldmuren, aarden-, aardsteen- en plaggenwallen, heggenstijlen, grafieken, oude gravures en schilderijen. Het boek is in het duits en
in het engels, hoogwaardig in formaat 29,7 x 22,2 cm., in kleur
gedrukt, en gebonden- met leeswijzer en genaaide binding.

Er wordt een gedetaileerde dokumentering van
houtwallen, heggen, veldmuren, en traditionele hekwerken gegeven, die in een, door de onderzoeker / auteur gefinancierde studie,
beschreven, gefotografeerd, getekend, opgemeten en vastgelegd.
Uiterlijk, functie, eigenschappen, toestand, houtige begroeiing en
de verschillende vormen van beheer en onderhoud worden uitvoerig behandeld, zoals de kunst van afzetten, de vlecht of buig
methodes en verdere onderhoudsvormen. Alsmede het verlies
aan veldafscheidingen, de beschadigingen en de schade oorzaken, ook nieuwe aanleg wordt in beeld gebracht.
Het boek is in twee onderdelen te verdelen, het
eerste behandeld de gezamelijke Europese aspekten en beschrijvingen van voorkomende veldafscheidingselementen, het tweede
behandeld de afzonderlijke landen.

Er wordt het ontstaan en de ontwikkeling van
veldafscheidingen vanaf de vroege steentijd tot het heden beschreven. De wallen, veldmuren (stapelmuren en steenwallen),
tuynheggen (doodhoutheggen), vlecht en buig heggen, steek-,
steekvlecht-, vlecht- en andere traditionele hekwerken worden
voor de eerste maal omvattend beschreven en geclassificeerd
De houtige gewassen op de wallen/heggen en veldmuren
wordt gewaardeerd en getypeerd. De aangetroﬀen boom en struiksoorten zijn beschreven en in tabellen weergegeven.

Er worden onderandere rond 170 verschillende aardenwallen, 160 aarden met steenbekledewallen, 10 plaggenwallen, 330 veldmuren, 240 heggenstijlen en 70 tuynheggen, steek,
vlechtsteek, vlecht en andere traditionele houten hekwerken getekend als ook verdere typen beschreven en afgebeeld.

De beschrijving van het hoofdstuk Europa eindigd met de algemene beschrijving van schades, verwijderen
en nieuwe aanleg van wallen/ heggen met daarbij een voorstel
voor langakkers met wallen in de ruilverkaveling.
Daarna volgen de alleenstaande gedetaileerde beschrijvingen van de verschillende landen.
Aan het einde van ieder van de twee boeken bevindt zich
een verklarende woordenlijst en literatuuroverzicht gevolgt
door een gedetaileerde inhoudsopgave.

