
HET INNERLIJKE LEVEN VAN DIEREN van Peter
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Na het succes van HET GEHEIME LEVEN VAN BOMEN, nu een boek over het
emotionele leven van dieren
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SAMENVATTING

Peter Wohlleben (1964) studeerde bosbouw en werkte meer dan 20 jaar bij bosbeheer in het

Rijnland (Duitsland). In 2006 nam hij ontslag om zijn ideeen over ecologie in de praktijk te kunnen

brengen, en werd boswachter van een gebied van 1.200 hectare in de Eifel. Hij schreef meerdere

boeken over het bos, dieren en natuurbehoud. In april 2016 verscheen in Nederland HET

VERBORGEN LEVEN VAN BOMEN, waarvan ruim 10.000 exemplaren verkocht werden.

E lkaar verzorgende eekhoorns, trouwe en liefdevolle raven, meelevende bosmuizen, rouwende
herten – zijn dat geen eigenschappen die uitsluitend aan mensen zijn voorbehouden?

De gepassioneerde boswachter en bestsellerauteur Peter Wohlleben neemt ons mee door de
complexe emotionele wereld van dieren. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en
indrukwekkendste voorbeelden en verhalen introduceert hij een wereld die nog maar nauwelijks
bekend is: het gedrag en gevoelsleven van dieren op de boerderij en in het wild. Al snel wordt
duidelijk dat dieren dichter bij ons staan dan we ooit hebben kunnen denken. Fascinerend,
verhelderend, ongelooflijk!
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Interview NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/09/spijt-van-elke-boom-die-hij-heeft-vermoord-1606326-a405869
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"Boswachter Peter Wohlleben is geen bomenknuffelaar en al helemaal geen zweverig type.
Hij schreef wel een boek over de vriendschappen van bomen, hun taal en gedrag. "
— NRC HANDELSBLAD over HET VERBORGEN LEVEN VAN BOMEN

"Wie Wohllebens boek leest, zal nooit meer zomaar aan woudreuzen voorbij kunnen lopen. "
— ELSEVIER JUIST over HET VERBORGEN LEVEN VAN BOMEN

"Het is de aanstekelijke taal die je vooral bewust maakt van de wonderlijke ondergrondse
wereld. Eigenlijk maakt hij van zijn bomen personages, net als een romanschrijver. "
— TZUM over HET VERBORGEN LEVEN VAN BOMEN

AFBEELDINGEN

Saskia Hausel

CONTACTPERSONEN

http://pers.levboeken.nl/images/193636
http://pers.levboeken.nl/images/227579


PR non-fictie 

Saskia.hausel@awbruna.nl 

020-2181621

hausel

OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.



Lev.newsroom

http://pers.levboeken.nl/
http://pers.levboeken.nl/
https://www.awbruna.nl/aanbiedingsbrochures/
https://www.awbruna.nl/zoeken/?searchquery=marie+kondo&searchType=books
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=12008&typeofpage=499745
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=18032&typeofpage=499745
https://twitter.com/hausel
mailto:Saskia.hausel@awbruna.nl

