
 
 
 
 
 
 
Ten gunste van struweelontwikkeling 
 
Ten gunste van struweelontwikkeling is de tweede publicatie uit de reeks Reisdocumenten. 
Deze reeks bestaat uit documenten die door reizigers zijn achtergelaten in de trein, maar ge-
lukkig meegenomen door de uitgever. Na een korte rustperiode zijn de teksten opnieuw vorm-
gegeven en worden ze geheel verfrist weer in de trein gelegd. 
 

 
Ten gunste van struweelontwikkeling 
Ten gunste van struweelontwikkeling is een verslag van een 
overleg tussen het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Alphen-Chaam met de 
werkgroep externe contacten van de Natuurvereniging Mark 
& Leij. Het verslag toont een wereld die bestaat uit 
agrarische bouwblokken, groenambtenaren en taken in de 
voorlichtende sfeer. 
 
Uit het verslag: “…Daarnaast is men bezig met een herzie-
ning op de recreatienota 2000. Er zal daarbij een belevings-
concept worden opgesteld wat er leeft in de streek. […] Will 
Woestenberg vraagt om voorzichtig te zijn met licht in het 
buitengebied. Wethouder Braspenning antwoordt dat aan 
de andere kant veel klachten worden ontvangen in het 
buitengebied…” Heerlijk proza voor wie het leest. 
 
Boekgegevens 
Ten gunste van struweelontwikkeling. Verslag overleg 
College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Alphen-Chaam met de werkgroep externe 
contacten van de Natuurvereniging Mark & Leij. TB02, ISBN 
9789081277037. 12 blz., 12,5x19cm. Redactie Enron kraak; 
vormgeving Geeke Voortman; druk Heijnis & Schipper. 
 

 
Bestellen 
Bestellen kan alleen door € 4,50 (incl. portokosten) over te maken op ING Bank 509.95.60 ten name 
van Tanker Boot in Haarlem, onder vermelding van: TB02, uw naam, adres, postcode en woonplaats. 
Het boek wordt u binnen week toegestuurd. 
 
Recensies 
Boekblad.nl, 8 juni 2009 ● Trouw, 15 juni 2009 ● De Papieren man, 17 juni 2009 “er gaat een 
vreemde bekoring vanuit”, “lyrisch en intrigerend” ● NRC Next, 19 juni 2009 ● Haarlems Dagblad, 
2 juli 2009  “voorkeur voor het absurde” ● NRC Handelsblad, 10 juli 2009 “prachtig uitgegeven… 
typografisch zeer verzorgd” ● almaarkleinergroeien.nl, 17 juli 2009 “dankzij Tanker Boot werden lelijke 
eendjes begeerlijke zwanen” ● Communicatie, september 2009 “fijn dat deze documenten op deze 
manier een tweede leven hebben gekregen”. 
 
Uitgeverij Tanker Boot 
Uitgeverij Tanker Boot verzorgt ongerijmde boeken waarin taal en tekst centraal staan. De uitgeverij is 
in 2008 opgericht door André Westra. Voor overige publicaties, zie www.tankerboot.nl. 


