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Beste relatie van onze uitgeverij,

Voor u ligt de najaarsaanbieding van KNNV Uitgeverij. 
Kern van ons programma blijft natuurlijk onze succesvolle serie veld gidsen: uniek 
op Nederlands taalgebied en allemaal longsellers. Ik heb in mijn korte tijd bij de 
uitgeverij gezien wat een werk het is om ze samen te stellen. Specialistenwerk, 
samengesteld met aandacht voor enerzijds een compleet overzicht en anderzijds 
voldoende diepgang. Zulke mooie uitgaven kunnen gelukkig nog. 
Dit najaar twee herziene uitgaven, Diersporen en Plantengemeen schappen. 
Ook komen er twee nieuwe basisgidsen uit: Stinzenplanten en Paddenstoelen. 
In de herfst is er ook ieder jaar weer veel vraag naar onze Veldgidsen 

Paddenstoelen (I & II). 

Aansluitend bij de zero-waste-trend een boek om keukenafval opnieuw op te 
 kweken. Leuk om cadeau te doen: Minigids Vogels en Minigids Roofvogels 
en twee schriftjes om bij te houden wat er in de tuin gebeurt. Bijzonder zijn twee 
‘reisverhalen’; Sijmen Hendriks brengt zijn boodschap Turn the tide prachtig in 
beeld met foto’s van vogels rondom de Noordzee, en de dames Nomad & Villager 
bezochten zes noordelijke eilanden en brengen het vaak harde leven prachtig in 
woord en beeld in Eiland Blues. 
Diersoorten die speciale aandacht krijgen zijn de nachtvlinders en de gladde slang. 
Op het gebied natuureducatie staat deze keer de egel centraal. We besluiten met 
twee nieuwe reisboeken. 

KNNV Uitgeverij werkt graag samen met de boekhandel. Mocht u dus speciale 
wensen hebben rond promotie of auteurs, dan bent u uitgenodigd. 

Klaas de Boer

Directeur a.i. 



Eiland Blues Overleven op 60° noorderbreedte

Anneke de Bundel en Nicole Franken
pagina’s 144 formaat 170 x 240 mm uitvoering hardcover isbn 978 90 5011 713 5 nur 508 prijs € 24,95 verschijnt oktober 2019 
fonds A

Alleen de schapen en de  
vogels zijn hier met velen

 Ż  Verhalen uit zes noordelijke 
eilandgemeenschappen

 Ż Prachtige fotoportretten

 Ż  Krachtige combinatie van tragiek, 
schoonheid en passie voor desolate plekken

Eilandgemeenschappen op 60° NB hebben veel gemeen: 
ze worden omringd door duizelingwekkende schoon-
heid, kennen nog een traditionele cultuur, maar kampen 
ook met leegloop en uitzichtloosheid. In Eiland Blues 
bezoeken fotografe Nicole Franken en journaliste Anneke 
de Bundel zes eilandgemeenschappen in Noord-Europa.  
In Oost-Groenland zien ze hoe de kansen voor een op-
leiding een Inuitgemeenschap verscheurt. In IJsland moet 
een moeder steeds verder rijden voor de school voor haar 
kind. En op het religieuze Harris is geen huwelijks-
kandidaat meer voorradig. Maar geluk gloort er eveneens, 
zoals op het Noorse Røvær waar een tragedie al decennia-
lang voor saamhorigheid zorgt, en in Ittoqqortoormiit  
ligt de wereld aan je voeten als de baai bevriest. Dit boek  
is een prachtige ode aan die paradoxale wereld.
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Fotografe Nicole FraNkeN en 

 journaliste aNNeke de BuNdel, 
alias de dames Nomad & Villager, 
maken samen reisreportages en 
human interestverhalen. Ze vertellen 
over mensen die tegen de stroom 
oproeien en bestemmingen die 
uit beeld dreigen te raken. Eerder 
 maakten ze Over elfjes en kogelgaten – 
berichten uit een vergeten landschap. 

Auteurs beschikbaar voor lezingen 
in de boekhandel en mogelijkheid 
foto-expositie i.o.m. auteurs



Turn the tide Birds around the North Sea

Sijmen Hendriks 
pagina’s 240 formaat 280 x 240 mm uitvoering hardcover isbn 978 90 5011 697 8 nur 435 prijs € 44,95  
verschijnt oktober 2019 fonds A tweetalige uitgave: Nederlands en Engels.
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Kliffen, modder, lucht  
en zee: een vogelreis langs 
zeven Noordzeekusten

 Ż  Prachtige foto’s van vogels 
en hun omgeving

 Ż  Inclusief beknopte informatie over de 
gefotografeerde vogels en gebieden

 Ż  Expositie in Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam v.a. 11 oktober 2019

Het Noordzeegebied is belangrijk voor veel vogels: om te 
broeden, te overwinteren of als pleisterplaats tijdens de 
trek. Gedurende vierenhalf jaar reisde Sijmen Hendriks 
rond de Noordzee. Hij fotografeerde vogels en de land-
schappen waarin zij leven. De ene keer in majestueuze 
natuurgebieden met schitterende vergezichten, de andere 
keer in grimmige industriegebieden of kust steden. In een 
dichtbevolkt gebied met grote economische activi-
teit lijken de vogels onbekommerd hun gang te gaan. 
Helaas is dat schijn. De natuur en ook de vogels van het 
Noordzeegebied staan onder grote druk. Birds around the 
North Sea toont de schoonheid van het vogelleven, om 
duidelijk te maken wat er op het spel staat.

SijmeN HeNdrikS is fotograaf 
met een passie voor natuur- en 
vogelfotografie. 

 Ż Mens & natuur

In samenwerking met





De afvalvrije keukencyclus van snijplank naar moestuin en weer terug

Katie Elzer-Peters
pagina’s 128 formaat 165 x 245 mm uitvoering integraalband isbn 978 90 5011 714 2 nur 424 prijs € 21,95  
verschijnt september 2019 fonds A
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Minder afval en verspilling 
van voedsel

 Ż Altijd verse groenten en kruiden in huis

 Ż  Bevredigende hobby die tijd 
en geld bespaart

 Ż Met heldere stap-voor-stapuitleg

Gooi je worteltopjes, bietenrestjes en sla niet langer weg! 
Je kunt ze op je aanrecht, in je vensterbank, op je balkon of 
in de tuin gewoon weer opkweken tot nieuwe en lekkere 
planten. Van aardappel tot gember en citroen, en van prei 
tot pompoen en knoflook: in De afvalvrije keukencyclus vind 
je alles wat je nodig hebt om simpel en creatief met de rest-
jes te tuinieren. De afvalvrije keukencyclus staat boordevol 
foto’s en instructies die stap voor stap uitleggen hoe je het 
beste te werk kunt gaan. Het geeft ook veel achtergrond-
informatie over hoe planten groeien en zich voortplanten. 
Een verfrissend boek voor iedereen die graag kookt – met 
of zonder moestuinervaring.

 Ż Groene lifestyle

katie elzer-PeterS tuiniert 
al sinds ze kan lopen. Ze schreef 
 meerdere boeken over tuinieren  
en het kweken van groenten.



In samenwerking met

Roofvogels herkennen 
in vlucht

 Ż  Zoekkaart voor herkenning in één oogopslag

 Ż Alle roofvogels van Nederland 

 Ż Prachtige illustraties van Elwin van der Kolk

Vliegt daar een buizerd, of toch een wespendief...? Hoe 
herken ik een boomvalk? En is dat nu een rode of een 
 zwarte wouw? Met deze Minigids heb je alle 17 roofvogel-
soorten van Nederland en België in je binnenzak – ideaal 
voor elke wandeling of vogelexcursie! Met duidelijke 
afbeeldingen en details over leefgebied en voorkomen.

isbn 978 90 5011 718 0
toonbankdisplay  
8 + 2 exemplaren gratis
prijs € 55,60

Minigids Roofvogels van Nederland en België 
Roofvogels herkennen | vliegbeelden | kenmerken

Jip Louwe Kooijmans en Elwin van der Kolk
pagina’s 14 formaat 100 x 210 mm uitvoering uitvouwkaart isbn 978 90 5011 712 8 nur 435 prijs € 6,95  
verschijnt september 2019 fonds A
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 Ż Minigidsen
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JiP louwe kooijmaNS werkt bij 
Vogelbescherming Nederland en is 
enthousiast vogelaar. Hij schreef 
 verschillende natuurboeken, waar-
onder de succesvolle Zakgids vogels 
van Nederland en België. 

elwiN vaN der kolk is bioloog 
en natuurschilder. Hij is één van 
de bekendste vogeltekenaars van 
Nederland en maakt illustraties  
voor talloze publicaties.9
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Minigids Vogels van Nederland en België 
Vogels herkennen | 200 soorten in een oogopslag

Jip Louwe Kooijmans en Elwin van der Kolk
pagina’s 14 formaat 100 x 210 mm uitvoering uitvouwkaart isbn 978 90 5011 698 5 nur 435 prijs € 6,95  
verschijnt reeds verschenen fonds A

In samenwerking met
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200 vogels  
in een oogopslag

 Ż Prachtige illustraties van Elwin van der Kolk

 Ż Geheel herzien

 Ż Met nog meer illustraties

De ideale begeleider voor wandelingen en vogelexcursies. 
Deze handige uitvouwkaart helpt je in een oogopslag 
200 Nederlandse vogels herkennen. Alle vogels gerang-
schikt naar leefgebied en soortgroep: de meest algemene 
soorten bij elkaar. Met duidelijke afbeeldingen en details 
over  periode van voorkomen. Deze kaart past in elke rug-
zak, handig voor onderweg!

 Ż Minigidsen
9
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JiP louwe kooijmaNS werkt bij 
Vogelbescherming Nederland en is 
enthousiast vogelaar. Hij schreef 
 verschillende natuurboeken, waar-
onder de succesvolle Zakgids vogels 
van Nederland en België. 

elwiN vaN der kolk is bioloog 
en natuurschilder. Hij is één van 
de bekendste vogeltekenaars van 
Nederland en maakt illustraties  
voor talloze publicaties.
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Wat leeft er in je tuin? 

 Ż Eenvoudig je tuintellingen bijhouden

 Ż  Handige afvinklijstjes van vogels, insecten 
en andere tuindieren

 Ż  Sluit aan op de landelijke tellingen van 
vogels, vlinders, egels

 Ż  Met herkenningsplaten en veel ruimte voor 
eigen notities

Dit notitieboekje is een handig hulpmiddel voor  iedereen 
die graag bijhoudt wat er leeft in zijn of haar tuin. 
Van vogels tot vlinders en van spinnen tot zoogdieren:  
met Dieren in mijn tuin kun je eenvoudig bijhouden 
wat je waarneemt. Vervolgens kun je je  waarnemingen 
 gemakkelijk invoeren in online programma’s  zoals 
tuintelling.nl of de Nationale Tuinvogeltelling 
(www.tuinvogeltelling.nl).  
Het bevat ook afbeeldingen van de verschillende soorten, 
om herkenning makkelijker te maken. Handig voor in  
de vensterbank!

Dieren in mijn tuin Telschrift
pagina’s 96 formaat 148 x 210 mm uitvoering paperback, geniet isbn 978 90 5011 716 6 nur 410 prijs € 7,95  
verschijnt najaar 2019 fonds A

 Ż Groene lifestyle 
9
789050
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In samenwerking met 



Beleef je tuin in 12 maanden

 Ż  Ideaal om bij te houden wat er 
in je tuin gebeurt

 Ż Hoort bij het boek Avontuurlijk tuinieren

 Ż  Inspirerend cadeau voor jezelf 
of voor anderen

Met dit schrift kun je je eigen tuin extra beleven. Je houdt 
bij hoe het weer is, welke vogels je ziet, wanneer de eerste 
krokussen bloeien, wat je oogst en welke recepten je 
probeert. Ook noteer je wat je hebt geplant, welke planten 
het goed of minder goed deden, en waar je in de tuin het 
liefste was. Daarnaast is er ruimte voor het inplakken van 
droogbloemen, foto’s en ideeën. Zo ontstaat een mooi per-
soonlijk overzicht en aandenken aan dit unieke tuinjaar, 
wat weer een goede voorbereiding is op het volgende. Ook 
geeft het boek verschillende avontuurlijke tips en hints. 
Kortom: een cadeautje voor elke tuinavonturier.

Tuinschrift Avontuurlijk tuinieren Beleef je tuin in 12 maanden

Nienke Plantinga en Katja Staring
pagina’s 64 formaat 170 x 210 mm uitvoering paperback, geniet isbn 978 90 5011 715 9 nur 424 prijs € 9,95  
verschijnt najaar 2019 fonds A

NieNke PlaNtiNga is een 
tuin- en landschapsontwerper 
die van persoonlijke wensen-
levende tuinen maakt onder 
@MagnoliaTuinontwerp.

katJa StariNg is publicist,  
buitenmens en groene 
Instagrammer onder de naam 
@DailyGreenspiration.

 Ż Groene lifestyle

In samenwerking met
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Het is stekelig en snuffelt 
in je tuin … Hallo Egel!

 Ż Vrolijk prentenboek voor kinderen

 Ż Spelenderwijs leren over egels

 Ż Tips voor een egelvriendelijke tuin

We willen je graag voorstellen aan een dier - ze is klein en 
heeft heel veel stekeltjes: Hallo Egel! Volg dit zachtaardige 
schepsel vier seizoenen lang. Kijk wat ze eet, ga met haar 
mee op voedseljacht en ontdek waar ze overdag slaapt. 
Beleef de geboorte van haar kinderen, zie hoe ze opgroei-
en tot volwassen egels die zich voorbereiden op hun 
winterslaap. Door het verhaal heen lees je allemaal leuke 
wetenswaardigheden over egels. En het boek geeft je tips 
voor een egelvriendelijke tuin zodat je deze bijzondere 
dieren zelf een handje kunt helpen. Door de met zorg geko-
zen woorden en de hartveroverende illustraties is dit een 
ideaal voorleesboek voor alle kleine natuurliefhebbers!   
Hallo Egel! is een vrolijk prentenboek over egels.

2019 is het Jaar van de Egel. Het lijkt niet 
goed te gaan met de egel in Nederland, 
al weten we nog niet goed  waarom. Een 
goede reden om de soort dit jaar in het 
 zonnetje te zetten.

JaNe mcguiNNeSS is een 
 kinderboekenillustrator met een 
liefde voor dieren en natuur.

 Ż Kinderboeken

Hallo Egel! 
Jane McGuinness
pagina’s 26 formaat 200 x 225 mm uitvoering hardcover isbn 978 90 5011 717 3 nur 223 prijs € 14,95 verschijnt september 
2019 fonds A leeftijd 2-6 jaar vertaling Maureen Kemperink

In samenwerking met



Het nachtvlinderboek
Jeroen Voogd
pagina’s 640 formaat 210 x 280 mm uitvoering hardcover isbn 978 90 5011 704 3 nur 411 prijs € 89,95 verschijnt najaar 2019 
fonds W

JeroeN voogd is van kleins af aan 
al geïnteresseerd in de biologie en 
ecologie van vlinders. Zijn jarenlange 
vang-, determineer-, opkweek- en 
fotografie-ervaringen bundelt hij in 
een uniek nachtvlinderboek, waarin 
905 soorten worden beschreven en 
wat met meer dan 4000 foto’s wordt 
geïllustreerd.

Compleet, fraai 
 geïllustreerd naslagwerk 
over macrovlinders

 Ż  Alle 905 soorten macrovlinders van 
Nederland en België

 Ż Inclusief rupsen

 Ż Ruim 4000 schitterende kleurenfoto’s

Naast onze circa 100 dagvlinders leven er in ons land 
zo’n 2300 soorten nachtvlinders. Maar weinig mensen 
 weten hoe omvangrijk, prachtig en divers deze groep 
is. Het nachtvlinder boek behandelt alle 905 zogeheten 
macrovlinders onder de nachtvlinders. Met uitgebreide 
soortbeschrijvingen en inleidende teksten per familie 
biedt dit boek een schat aan informatie. Niet alleen de 
volwassen vlinders, maar ook rupsen komen aan bod. 
Het boek bevat heldere foto’s van vlinders en rupsen 
in hun omgeving, plus kleuren platen met opgeprikte 
vlinders, zowel  mannetjes als vrouwtjes, veelal op ware 
grootte. Inleidende hoofdstukken bespreken de biologie  
en ecologie van nachtvlinders. 

14
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 Ż Veldgidsen
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In samenwerking met

De gladde slang
Arnold van Rijsewijk, Jeroen van Delft, Jelle van Aalst
pagina’s 144 formaat 170 x 240 mm uitvoering hardcover isbn 978 90 5011 705 0 nur 433 prijs € 24,95 verschijnt najaar 2019 
fonds W9

789050
117043

Ervaringen met  
een mysterieus reptiel 

 Ż  Rijk geïllustreerd met veel unieke foto’s

 Ż  Breed opgezet: van morfologie en gedrag tot 
ecologie en beheer

 Ż  Tips en aanbevelingen voor inventarisatie, 
beheer en bescherming

De gladde slang leidt een zeer verborgen leven en geldt 
daardoor als moeilijk te onderzoeken. Een Nederlands-
talige monografie over deze soort bestond voorheen nog 
niet. Het boek De gladde slang brengt daar verandering 
in. De auteurs monitoren deze soort al circa 20 jaar, met 
hulp van vrijwilligers en met ondersteuning van Stichting 
RAVON. Dit heeft veel kennis opgeleverd. In dit boek delen 
de auteurs nu hun kennis en ervaring,  betrokkenheid en 
enthousiasme met vrij willigers en professionals. Deze 
informatie is direct toepasbaar voor anderen, draagt 
bij aan onderzoek, stimuleert vrijwilligers en helpt 
terreinbeheerders bij de duur zame instand houding van 
deze streng beschermde soort. 

arNold vaN rijSewijk werkte 
voorheen bij RAVON en is mede-
auteur van het Noordbrabantse 
beschermingsplan voor de 
gladde slang. 

JeroeN vaN delFt, bioloog bij 
RAVON, schreef het Noordbrabantse 
beschermingsplan voor de gladde 
slang. Hij is betrokken bij inventari-
satie, monitoring en beheer.

Jelle vaN aalSt is ecoloog. 
Monitort al jaren de gladde slang in 
het westen van Noord-Brabant.

 Ż Veldgidsen
9
789050

117050
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Veldgids Diersporen Europa
Annemarie van Diepenbeek
pagina’s 404 formaat 145 x 215 mm uitvoering hardcover isbn 978 90 5011 706 7 nur 411 prijs € 37,95 verschijnt eind 2019 
fonds W 9

789050
117067

Veldgids diersporen 
 uitgebreid met  
ruim 100 nieuwe soorten

 Ż  Sporen van ca. 350 zoogdieren, vogels, 
reptielen en amfibieën uit vrijwel geheel 
Europa

 Ż  Duidelijke overzichten per spoortype, met 
handige zoeksleutels 

 Ż Gebaseerd op bijna 40 jaar veldervaring

 Ż  Meest uitgebreide gids voor Europa, met 
meer dan 500 foto’s en tekeningen

Het herkennen van diersporen geeft elke natuurbeleving 
een spannende extra dimensie: het is alsof je het dier erbij 
ziet. Deze gids behandelt diersporen in de meest uitgebrei-
de zin: loopsporen, wissels, vraatsporen en prooiresten, 
foerageersporen en voedselvoorraden, uitwerpselen en 
braakballen, vervellingen, nesten en holen, modder- en 
zandbaden, schuur- en speelbomen. Ook van bijzondere 
soorten die je zelden of nooit te zien krijgt. Met tips voor 
kansrijke zoekplaatsen en uitleg van bijzondere spoor-
typen. De gids is niet alleen een waardevolle hulp voor 
natuurliefhebbers, maar ook voor professionals bij het 
inventariseren van soorten die zich niet gemakkelijk laten 
zien. Uniek door zijn uitgebreidheid en bijzondere foto’s.

aNNemarie vaN diePeNBeek  
is dé Nederlandse expert op het 
gebied van diersporen en Europese 
zoogdieren. Als veldbiologe houdt 
zij zich vooral bezig met zoog dieren, 
 reptielen en amfibieën en hun 
 sporen. Zij schreef diverse veld-
gidsen, waaronder Veldgids diersporen 
en ze is mede auteur van de Veldgids 
Europese zoogdieren.

 Ż Veldgidsen
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JooP ScHamiNée is een van de 
grootste namen in de Nederlandse 
plantkunde. Hij is hoogleraar in 
Nijmegen en Wageningen en schreef 
onder andere de reeks De vegetatie 
van Nederland.

9
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117067

Veldgids Plantengemeenschappen
Onder redactie van Joop Schaminée
pagina’s 400 formaat 125 x 210 mm uitvoering hardcover isbn 978 90 5011 708 1 nur 420 prijs € 42,95 verschijnt eind 2019 
fonds W 9

789050
117081

Alle wilde plantengroei 
van Nederland  
in één boek bijeen

 Ż Compact en overzichtelijk 

 Ż  Gericht op herkenning van vegetatie 
in het veld

 Ż  Nieuw vormgegeven en sterk 
geactualiseerde herdruk  
van succesvolle gids uit 2010

De Veldgids Plantengemeenschappen bundelt de kennis 
en jarenlange ervaring van acht Nederlandse vegetatie-
kundigen, onder wie Joop Schaminée. Het is een hand-
zame gids waarmee je plantengemeenschappen in het veld 
kunt herkennen. De gids biedt een compacte beschrijving 
van alle plantengemeenschappen in Nederland, van 
open water en moerassen, graslanden en heiden, kust 
en binnenlandse pioniermilieus, tot ruigten, bossen en 
struwelen. Daarnaast bevat de gids een toegankelijke 
inleiding over termen en begrippen in de vegetatiekunde. 
Per gemeenschap zijn verspreidingskaartjes, tabellen 
met de belangrijkste soorten en grafieken over stand-
plaats en levensvormen opgenomen. Ook bevat het boek 
determinatie sleutels. Onmisbare veldgids voor de deskun-
dige, maar ook een aanrader voor amateurs of studenten. 

 Ż Veldgidsen

In samenwerking metIn samenwerking met
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De honderd meest 
algemene stinzenplanten 
in je binnenzak

 Ż  Circa 120 soorten Nederlandse 
stinzenplanten, met heldere kleurenfoto’s

 Ż  Nadruk op algemene soorten, herkenning in 
één oogopslag

 Ż  Beknopte informatie over ecologie, 
voorkomen, vinden en herkennen

Stinzenplanten zijn verwilderde knol-, bol- en wortel-
gewassen die vanaf de 16de eeuw zijn ingevoerd. Van 
oorsprong groeiden ze rond kastelen, borgen en buiten-
plaatsen, maar tegenwoordig een aantal ook daarbuiten. 
Sneeuwklokje en bonte krokus zijn bekende voorbeelden, 
maar ook winteraconiet, holwortel en bostulp behoren 
tot deze planten. De Basisgids Stinzenplanten brengt alle in 
Nederland bekende stinzenplanten voor het eerst bijeen 
in een gids gericht op herkenning in het veld. Nadruk ligt 
op de fraaie en gedetailleerde kleurenfoto’s, aangevuld 
met duidelijke beschrijvingen. Ook bevat het boek volop 
achter grondinformatie over historie, ecologie en voor-
komen. Het boek sluit aan op de gelijknamige app van 
dezelfde auteurs (gratis, tot nu toe alleen voor Android).

Basisgids Stinzenplanten
Rick Hoeksema, Wil Leurs, Heilien Tonckens
pagina’s 144 formaat 165 x 240 mm uitvoering paperback isbn 978 90 5011 710 4 nur 420 prijs € 22,95 verschijnt eind 2019 
fonds W

rick HoekSema is natuurliefhebber. 
Naast zijn werk voor de Waddenzee 
bij Rijkswaterstaat, ontwikkelt hij 
Natuurapps vanuit Nature2U. 

wil leurS werkt als hydrobiologisch 
analist voor Wetterskip Fryslân.  Zijn 
passie is macrofotografie.

HeilieN toNckeNS is Stinzenflora 
kenner uit Appelscha. Inventariseert 
voor Stinzenflora Fryslan en advi-
seert over herstel van Stinzenflora. 

 Ż Veldgidsen
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Basisgids Paddenstoelen
Thomas W. Kuyper en Nico Dam
pagina’s 144 formaat 165 x 240 mm uitvoering paperback isbn 978 90 5011 707 4 nur 420 prijs € 22,95  
verschijnt augustus 2019 fonds W

In samenwerking met

19

De honderd meest  
algemene paddenstoelen 
in je binnenzak

 Ż  Ca. 100 soorten Nederlandse 
paddenstoelen, met heldere kleurenfoto’s

 Ż  Nadruk op algemene soorten, herkenning 
in één oogopslag

 Ż  Beknopte informatie over ecologie, 
voorkomen, vinden en herkennen

Van plaatjeszwammen en boleten tot beker-, buik-, koraal- 
en trilzwammen: Nederland kent een grote rijkdom aan 
paddenstoelen. Voor wie wegwijs wil worden in deze 
verscheidenheid is er nu de Basisgids Paddenstoelen. Deze 
overzichtelijke gids laat je kennismaken met ongeveer 
100 van de  meest algemene soorten paddenstoelen van 
Nederland. Deze gids is gericht op de herkenning in het 
veld, met duidelijke beschrijvingen en heldere, kleurrijke 
foto’s. Daarmee kunnen ook beginnende paddenstoelen-
liefhebbers de soorten op naam brengen. Het boek bevat 
tevens informatie over ecologie en verspreiding en geeft 
tips voor het zoeken naar paddenstoelen.

9
789050

117074

tHomaS w. kuyPer is hoogleraar 
aan Wageningen Universiteit, 
gespecialiseerd in paddenstoelen 
en schimmels. Hij werkt al meer 
dan 40 jaar aan paddenstoelen, en  
is mede-auteur van het Basisboek 
Paddenstoelen en de Veldgidsen 
Paddenstoelen I & II.

Nico dam is fysicus, maar daarnaast 
al ruim 25 jaar fervent padden-
stoelenkenner. Hij is onder andere 
mede-auteur van het Basisboek 
Paddenstoelen en de Veldgidsen 
Paddenstoelen I & II.

 Ż Veldgidsen



In samenwerking met Crossbill Guides Foundation

 Herziene druk van deze 
succesvolle natuurreisgids

 Ż  28 routes en een flink aantal extra plekken 
waar je natuur, flora en fauna kunt 
ontdekken

 Ż    Uitgebreide beschrijvingen van landschap, 
geologie, geschiedenis, flora en fauna

 Ż  Volop tips om zelf dieren en planten te 
vinden en te bestuderen

 Ż  Met veel nieuwe routes in de onbekendere 
regio’s van Extremadura

De Extremadura is een prachtig, ongerept natuurgebied 
in Zuidwest-Spanje. Het gebied is ongeveer zo groot als 
Zwitserland en is dunbevolkt. Je vindt er uitgestrekte 
graslanden, dichte bergbossen, bloemrijke beekdalen en 
dramatische rotswanden. Die diversiteit zorgt voor een 
enorme rijkdom aan planten, vogels, insecten en reptielen. 
De Extremadura is daarmee een paradijs voor wandelaars 
en natuurliefhebbers. Deze Crossbill Guide helpt je dit 
paradijs zelf te ontdekken. De uitbreide routebeschrij-
vingen helpen je op weg; de talloze tips en achtergronden 
maken je vakantie in de Extremadura tot een ware natuur-
ontdekkings reis. Deze vierde druk is geactualiseerd en 
aangevuld met nieuwe routes in de onbekendere regio’s 
van Extremadura.

Crossbill Guide Extremadura
Dirk Hilbers
pagina’s 224 formaat 150 x 210 mm uitvoering paperback isbn 978 94 91648 18 2 nur 512 prijs €28,95 verschijnt najaar 2019 
fonds W

dirk HilBerS is oprichter van 
Stichting Crossbill Guides en reist 
door heel Europa voor de reis-
gidsen. Daarnaast is hij ontwikkelaar 
van Ecosim (natuureducatie-
software) en geeft werkt hij in het 
veld van de bio-ethiek voor de 
Universiteit van Amsterdam.

 Ż Reizen
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Lopen langs de Linge
Harry Stegeman
pagina’s 180 formaat 150 x 220 mm uitvoering paperback isbn 978 90 5011 709 8 nur 411 prijs € 22,95 verschijnt najaar 2019 
fonds A

Veelzijdig beeld van de 
 rivier en het omliggende 
landschap

 Ż  Ik neem de lezer mee langs de Linge, 
ik loop, neem waar, sta stil,  
onderzoek, spreek met mensen

 Ż   Tien wandelingen en tien verhalen

 Ż   Scherpe waarnemingen en tal van 
historische achtergronden 

 Ż  Een inspiratie om zelf de Linge te ontdekken

Lopen langs de Linge is een verhalenbundel over een 
landschap dat bol staat van natuur- en cultuurhistorie. 
De auteur wandelt langs de 108 km lange Linge tussen 
Doornenburg en Gorinchem. Hij vertelt hij over wat hij 
ziet en ervaart, maar deelt ook zijn gedachten en zijn 
kennis van het rijke verleden. Hij neemt zijn lezers mee 
op boeiende ontdekkingstochten door oude  landgoederen 
en een landschapspark in wording, langs plekken die 
 herinneren aan lang voorbije en meer recente oorlogen, 
door boerenland, vestingstadjes en dijkdorpjes. 
Het resultaat is een soort biografie van de Linge.

Harry StegemaN werkte als 
docent en wetenschapper in het 
hoger onderwijs. Hij was jarenlang 
hoofd redacteur van een onderwijs-
tijdschrift en publiceerde tal van 
 boeken en artikelen op zijn vak-
gebied. Lopen langs de Linge is zijn 
tweede boek over zijn andere passie: 
natuur, geschiedenis en landschap. 
Eerder schreef hij Langs de Nederrijn.

 Ż Reizen
9
789050

117098
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backlist educatie 
& 

kinderboeken 

Hallo Egel!
9789050117173
€ 14,95

Yaru  
Makki’s reis

Irene de Pous

Met illustraties van Nora Tinholt

Irene de Pous

Met illustraties van Nora Tinholt

Yaru Makki’s reis
9789050116886
€ 19,95

Bender  
Missie Red de Tijger
9789050116473
€ 14,95

Azul 
Missie Red de Haai
9789050116190
€ 9,95

Missie Red de dieren 
9789050116220
€ 12,95

Judith van der Stelt

Met illustraties van
Tineke van der Stelt

vol zomerse verhalen,  

buitenactiviteiten, knutselideeën,  

dieren- en plantenweetjes

Judith van der Stelt 
m

et illustraties van Tineke van der Stelt

Hotel ACHTERTUIN

Hotel Achtertuin
9789050116763
€ 19,95

Alle kinderen naar 
buiten! 
9789050115797
€ 29,95

Rupsen horen poepen 
9789050113250
€ 27,50 Speuren & Vinden

9789050116336
€ 19,95

Stefs grote neuzenboek
9789050115995
€ 24,95 

Ons mooie voedselboek
9789050115834
€ 24,95

groen 
&  

gezond

Dieren in mijn tuin 
telschrift
9789050117166 
€ 7,95

Tuinschrift 
avontuurlijk tuinieren
9789050117159
€ 9,95

De afvalvrije 
keukencyclus
9789050117142
€ 21,95

De smaak van 
wildplukken
9789050116909
€ 19,95

Mini expedities
9789050116893
€ 21,95

Avontuurlijk tuinieren 
9789050116787
€ 24,95

Alle ouderen naar 
buiten
9789050116701
€ 24,95

De natuur als medicijn
9789050116572
€ 17,95

Botanisch handboek 
medicinale planten
9789050116633
€ 27,95

Plant & eter
9789050116466
€ 19,95

De veelzijdige 
honingbij
9789050116626
€ 24,95
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backlist

De natuur op je bord
9789050116558
€ 24,95

Eetbare paddenstoe-
len
9789050115216
€ 24,95

Voedselbos
9789050116534
€ 29,95

Een kleine eetbare tuin
9789050116244
€ 22,95

M
IJ
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 B
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LKO
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TU

IN

                  Mijn 
BALKONTUIN

vier seizoenen oogsten 
van een paar vierkante meter

Stella Faber

KNNV UITGEVERIJ

Mijn balkontuin 
9789050116091
€ 19,95

Praktijkboek het 
nieuwe moestuinieren
9789050116060
€ 35,00 

Zaaiagenda 
9789050114776
€ 24,95 Van zaaien tot oogsten 

9789050116541
€ 14,95

Natuurlijke nestkasten
9789050116206
€ 19,95

Tuinieren voor (wilde) 
dieren 
9789050115322
€ 14,95 Pluk Almanak 

9789050115490
€ 17,95

Bloemen met smaak
9789050116053
€ 24,95

vogels 

Turn the tide
 9789050116978
€ 44,95

 
Ad Tolhuijs

11-talig  
handboek 
met de namen  
van alle Holarctische  
vogels 

De officiële namen en actuele  
taxonomie van 3040 vogelsoorten 
van de uitgestrekte Holarctische regio: 
Europa, Noord-Afrika, het Nabije en Midden Oosten, 
Azië ten noorden van het Himalayamassief met China,  
Japan en Taiwan, dan Canada, Nunavut, Groenland, de 
kontinentale USA, niet-tropisch Mexico en de Arctische,  
Noord-Atlantische en Noord-Pacifische Oceanen met  
de toebehorende eilanden; 
in deze talen: 

1.  Latijn (wetenschappelijke namen) 
 2. Engels (English) 
 3. Duits (Deutsch)
 4. Nederlands
 5. Deens (Danske)
 6. Zweeds (Svenska) 

7. Pools (Polski) 
 8. Frans (Français) 
 9. Spaans (Español) 
 10. Italiaans (Italiano) 
 11. Russisch (Pусский)

11-talig handboek met 
namen van alle 
Holarctische vogels
9789050116817
€ 34,95

Veldgids Vogeltrek
9789050116657
€ 32,95

Bedreigde vogels in 
Nederland
9789050116688
€ 24,95 

Alle vogels van Europa
9789050115940
€ 27,95

Zeldzame vogels van 
Europa
9789050116411
€ 29,95

Roofvogels van 
Europa, Noord Afrika 
en het Midden Oosten
9789050116022
€ 49,95

Handboek vogels van 
Nederland en België
9789050115803
€ 29,95

Minigids roofvogels 
van Nederland en 
België
9789050117128
€ 6,95

Minigids Vogels van 
Nederland en België
9789050116985
€ 6,95

Zakgids vogels van 
Nederland en België
9789050115810
€ 17,95
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Koekoek
9789050115872
€ 14,95

Handleiding 
veldonderzoek 
Roofvogels 
9789050115476
€ 19,95

Steltlopers van Europa 
9789050115711
€ 44,95

Veldgids vogelzang 
van Europa 
9789050115728
€ 35,95

minigidsen 

Minigids roofvogels 
van Nederland en 
België
9789050117128
€ 6,95

Minigids  
Amfibieën en 
reptielen
9789050116923
€ 6,95

Minigids  
Wad- en kustvogels
9789050116916
€ 6,95

Minigids Vogels van 
Nederland en België
9789050116985
€ 6,95

Minigids [wilde] 
Dieren in de tuin
9789050116459
€ 6,95

Minigids Bijen en 
hommels
9789050116374
€ 6,95

Minigids Boerenland-
vogels
9789050116381
€ 6,95

Wildplukkaart
9789050115292
€ 6,95

Minigids Eetbare 
bloemen
9789050116145
€ 6,95

Natuurwijzer Bos
9789050116152
€ 6,95

Natuurwijzer Sporen
9789050116176
€ 6,95

Natuurwijzer Tuin
9789050116183
€ 6,95

Natuurwijzer Kust
9789050116169
€ 6,95

reizen 

Eiland Blues
9789050117135
€ 24,95 

Extremadura
9789491648182
€ 28,95

Provence and 
Camargue - France
9789491648168
€ 29,95 

Madeira - Portugal
9789491648175
€ 28,95

Canary islands, vol I 
9789491648045
€ 24,95 
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Canary islands, vol II 
9789491648069
€ 28,95

Cévennes and Grands 
Causses
9789491648052
€ 28,95

Eastern Rhodopes 
Bulgaria and Greece 
9789491648014
€ 29,95 

Extremadura 
9789491648021
€ 27,95

Hortobágy 
9789050112765
€ 24,95

Iceland 
9789491648038
€ 29,95

Lesbos 
9789491648083
€ 28,95

Loire Valley 
9789050113540
€ 26,95

North-east 
Poland - Biebrza, 
Bialowieza and Wigry 
9789491648007
€ 29,95

Western Andalucía, 
Huelva to Málaga 
- Spain 
9789491648090
€ 29,95

Eastern Andalucía, 
Córdoba to Cabo de 
gata - Spain 
9789491648106
€ 29,95

Spanish Pyrenées 
9789491648076
€ 29,95 

Dordogne - France
9789491648137
€ 29,95 

Southern Portugal - 
Algarve and Alentejo
9789491618144
€ 29,95 

Wadden,  
De natuurgids
9789491648151
€ 25,95

Veluwe, De natuurgids
9789491648113
€ 24,95

Kempen en Maasland 
(België) 
9789050114028
€ 15,95 

veldgidsen

Bijen verrassend 
vlakbij
9789050117111
€ 14,95

Veldgids Diersporen 
van Europa
9789050117067
€ 37,95

Veldgids Planten-
gemeenschappen van 
Nederland
9789050117081 
€ 42,95

Veldgids Schelpen
9789050116862
€ 32,95

Veldgids Vogeltrek
9789050116657
€ 32,95

Veldgids Kevers
9789050116664
€ 38,95 
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Veldgids Dagvlinders 
9789050115131
€ 35,95 

Veldgids Amfibieën en 
reptielen 
9789050115247
€ 35,95 

Veldgids Diersporen 
9789050114752
€ 34,95 

Veldgids Europese 
zoogdieren 
9789050116879
€ 34,95 

Veldgids Nederlandse 
flora 
9789050114912
€ 43,95

Veldgids  
Paddenstoelen I 
9789050114639
€ 40,95

Veldgids Paddenstoe-
len II 
9789050115919
€ 40,95

Veldgids Rompge-
meenschappen 
9789050115162
€ 40,95

Veldgids Slakken en 
mossels 
9789050115155
€ 30,95 

Veldgids Vleermuizen
9789050116046
€ 38,95

Veldgids Vogelzang 
van Europa 
9789050115728
€ 35,95

Veldgids Libellen
9789050115087
€ 28,95

Veldgids Mieren van 
Europa
9789050116268
€ 39,95
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VELDGIDS

Zweefvliegen

Veldgids Zweefvliegen
9789050116435
€ 34,95

Veldgids Korstmossen
9789050116428
€ 45,95

Basisboek 
Paddenstoelen 
9789050112413
€ 22,95

De gladde slang
9789050117050 
€ 24,95 Vijver, sloot en plas 

9789050115353
€ 27,95

Fotogids Larven van 
libellen 
9789050114868
€ 55,00

Fotogids Larvenhuidjes 
van libellen 
9789050114097
€ 55,00

Basisgids 
 Stinzenplanten
9789050117104
€ 22,95

Basisgids 
 Paddenstoelen
9789050117074
€ 22,95

Basisgids 
Strandvondsten
9789050116855
€ 21,95

Basisgids Wilde bijen
9789050116848
€ 21,95 
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Basisgids Spinnen
9789050116671
€ 22,95

Basisgids Composieten
9789050116121
€ 22,95 

Basisgids Orchideeën
9789050116015
€ 22,95

Basisgids Grassen
9789050115117
€ 22,95

Basisgids Korstmossen 
9789050115001
€ 22,95

Basisgids Mossen 
9789050115582
€ 22,95

Basisgids Slakken
9789050116275
€ 22,95

populair 
weten - 

schappelijk

Het nachtvlinderboek
9789050117043
€ 89,95

Honingbijen
9789050114738
€ 29,95

Vogelaars
9789050116749
€ 17,95

De Nieuwe Biesbosch
9789050116312
€ 9,95

Lopen langs de Linge
9789050117098 

€ 22,95

Langs de Nederrijn
9789050115896
€ 29,95

Natuur in Nederland
9789050113762
€ 29,95

Vogels en de liefde
9789050116237
€ 14,95

Handboek 
Natuurfotografie
9789050116527
€ 24,95

Dodelijke planten
9789050116640
€ 37,95

De man op de dijk
9789050116732
€ 24,95

Botanische revolutie 
9789050115780
€ 27,95

Waarom je hond geen 
fruit hoeft te eten 
9789050115841
€ 22,95

natuurhistorie 
en  

beschouwing

Spiegel van de natuur
9789050116725
€ 24,95

Frederik Willem van 
Eeden
9789050116954
€ 12,95
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Jac P. Thijsse
9789050116565
€ 12,95

Eli Heimans
9789050116947
€ 12,95

Van vuilnisbelt tot 
natuurmonument
9789050116930
€ 12,95

Martin Drenthen

Natuur in
mensenland

Essays over ons nieuwe cultuurlandschap

KNNV UitgeVerij

Natuur in Mensenland
9789050116367
€ 24,95

Wandelen met 
Meester Li
9789050116350
€ 24,95

Bergplaas
een verhaal De relatie tussen mensen en natuur

Irene van lIppe-BIesterfeld Bergplaas

KNNV UitgeVerijKNNV UitgeVerij

Irene van lIppe-BIesterfeld

Met een voorwoord 
van Claudia de Breij

Bergplaas 
9789050116404  
€ 17,95 

Filosofische 
wandelingen 
9789050114844
€ 27,95

De Reis van de Beagle
9789050116213
€ 42,95 Plaats 

9789050114462
€ 19,95

De soortenstorm 
9789050114356
€ 14,95

Wilde apen 
9789050115957
€ 9,95 

Zwijgzame natuur 
9789050115506
€ 12,95 

Bij nader inzien
9789050116510
€ 10,95

Onze natuur vraagt 
om ruimte, 
duidelijkheid en 
betrokkenheid
9789050116008
€ 9,95

Is er nog hoop voor de 
natuur
9789050115704
€ 9,95

In de spiegel van de 
Inuit
9789050114929
€ 9,95

Een onbegrepen 
werelddeel 
9789050115254
€ 9,95 

romans

Wild water
9789050116718
€ 19,95

Handvest Antropoceen
9789050116992
€ 21,95

ecologie,  
beheer  

en 
 determinatie

Dendrologie van de 
lage landen
9789050112963
€ 55,00

Planten van hier
9789050116695
€ 27,95

Zet de berm in bloei 
voor de bij
9789050116589
€ 17,95
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De nematoden van 
Nederland 
9789050110150
€ 39,95

De waterkevers van 
Nederland 
9789050110532
€ 39,95

De Europese families 
van muggen en… 
9789050114455
€ 39,95

Amerikaanse 
vogelkers
9789050114523
€ 29,95

Sloten - ecologisch 
functioneren en beheer
9789050115094
€ 32,95

Heidebeheer
9789050114622
€ 22,95

Atlas van de 
Nederlandse 
zoogdieren
9789050115346
€ 55,00 

De Nederlandse 
zweefvliegen 
9789063910051
€ 49,95 

Botanisch 
woordenboek 
9789050112895
€ 22,95

1 Hymenelio-Fontinalietea

DE VEGETATIE VAN  
NEDERLAND-6

Klaas van Dort 

Bas van Gennip 

Marcel Schrijvers-Gonlag

Mossen- en korstmossengemeenschappen

Mossen-
gemeenschappen
9789050115926
€ 75,00

Plantengallen
9789050116039
€ 49,95

Aquatische ecologie
9789050114875
€ 55,00

Stromend landschap
9789050113892
€ 37,95 Buigen of barsten

9789050116602
€ 22,95

Geboeid door het 
verleden 
9789050114493
€ 22,95

Gewapende vrede 
9789050113526
€ 22,95

Grenzen in beweging 
9789050112871
€ 22,95

Het oude continent 
9789050115148
€ 22,95

Natuur als nooit 
tevoren 
9789050113137
€ 22,95

Natuur in de 
uitverkoop 
9789050114820
€ 22,95

engels-,  
duits-  

en franstalig 

Les larves de libellules 
de Paul-André Robert 
- 2-talig
9789050116831
€ 89,95

 
Ad Tolhuijs

11-Language  
Handbook 
to the Names  
of all Holarctic  
Birds 

The official names and current  
taxonomy of 3040 bird species 
of the extended Holarctic region: 
Europe, Northern Africa, the Near and Middle East, 
Asia north of the Himalayas with China, Japan 
and Taiwan, then Canada, Nunavut, Greenland, 
the Continental USA, non-tropical Mexico, 
and the Arctic, Northern Atlantic and Northern 
Pacific Oceans with the pertaining islands; 
in these languages: 

1.  Latin (Scientific names) 
 2. English 
 3. German (Deutsch) 
 4. Dutch (Nederlands)
 5. Danish (Danske)
 6. Swedish (Svenska)
 7. Polish (Polski) 
 8. French (Français)  
 9. Spanish (Español) 
 10. Italian (Italiano)  
 11. Russian (Pусский)

11-Language 
Hand book to the 
Names of all Holarctic 
Birds
9789050116794
€ 34,95

 
Ad Tolhuijs

11-sprachiges    
Handbuch 
der Namen  
sämtlicher Vögel der  
Holarktis 

Die offiziellen Namen und aktuelle  
Taxonomie von 3040 Vogelarten 
der erweiterten Holarktischen Region: 
Europa, Nord-Afrika, der Nahe und Mittlere Osten, 
Asien nördlich des Himalaja-Massivs mit China, 
Japan und Taiwan, dann Kanada, Nunavut, Grönland, 
die kontinentalen USA, das nicht-tropische Mexiko   

 und die Arktischen, Nordatlantischen und Nord-  
 pazifischen Ozeanen mit den zugehörigen Inseln; 
 

in diesen Sprachen: 
1.  Lateinisch (wissenschaftliche Namen) 

 2. English (English) 
 3. Deutsch
 4. Niederländisch (Nederlands)
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