
Meer dan honderd jaar geleden schreven Heimans 
en Thijsse hun beroemde ‘Wandelboekje voor 
natuurvrienden’. Dit boekje diende als inspira-
tie om vertegenwoordigers van de natuur- en 
landschapsorganisaties te vragen naar hun 
favoriete wandeling. Dat resulteerde in een rijk 
geïllustreerd nieuw Wandelboekje met inspire-
rende beschrijvingen, routes met informatie, korte 
beschrijvingen van karakteristieke flora en fauna 
en citaten uit het oorspronkelijke wandelboekje. 
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Paperback met ronde hoeken, 13x19,5 cm  
Circa 240 pagina’s. ISBN 978-90-75271-97-3
€ 20,- , voorintekening tot 1 juni: € 16,50 

Mei:
Langs dijken en wegen bestippelen 
de boterbloemen alles groen 
met goud, kleine en groote 
madelieven (margueriten of witte 
ganzebloemen), wilde kervel, 
ooievaarsbekken, klaprozen, 
driekleurige viooltjes, witte klaver, 
stinkende gouwe, paardebloem, 
smeerwortel, veronica’s en vergeet-
me-niet, het vormt één groote 
kleurige massa […]

E.Heimans en Jac.P. Thijse
Uit: Wandelboekje voor 
natuurvrienden

WaNdelBoekje vaN  
NatuuRvRIeNdeN
40 favoriete wandelingen 
in Nederland

Met WaNdeltIPS vaN o.a.

ARK Natuurontwikkeling • Algemene Vereni-
ging voor Natuurbescherming voor ‘s Gra-
venhage en omstreken • De Bekenstichting • 
Bomenstichting • Brabants Landschap • Das en 
Boom • Dierenbescherming • Het Drentse Land-
schap • Goois Natuurreservaat • Groen Beter 
Best • De Groene Koepel • Het Flevo-landschap
Geldersch Landschap & Kasteelen • Het Gronin-
ger Landschap • Heimans en Thijsse Stichting •
Hoekschewaards Landschap • It Fryske Gea
• IVN - Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid • KNNV - Vereniging voor 
veldbiologie • Landschapsbeheer Gelderland 
• Landschapsbeheer Nederland • Landschap 
Erfgoed Utrecht • Landschap Noord-Holland • 
Het Limburgs Landschap • Natuurmonumenten 
• Natuurpresentaties • Nivon •  Natuurvrienden 
Nederland • De Goudsberg • Probos • Staats-
bosbeheer • De Vlinderstichting • Vogelbe-
scherming Nederland • Waddenvereniging • 
Het Wereld Natuur Fonds • IJssellandschap • 
IJsselmeervereniging • Zuid-Hollands Land-
schap • Werkgemeenschap Landschapsecolo-
gisch Onderzoek
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