
Planten kijkgids van
Nederland

Onze vaderlandse flora is fascinerend. Nederland telt
maar liefst 1600 wilde plantensoorten. Meestal is daar
van maar een fractie te zien: ze staan op onbereikbare
plaatsen of in afgesloten natuurterreinen, of bloeien
op tijden die je niet verwacht. Juist deze soorten, vaak
de parels van de Nederlandse flora, worden in de
Plantenkijkgids van Nederland ontsloten.

De beste vindplaatsen op de fraaiste plekken komen
aan bod. Meer dan 560 kijkpunten zijn in kaart

gebracht en vormen samen een prima reisgids. De
liefhebber kan zo op eigen gelegenheid gericht op
zoek naar het mooiste wat Nederland aan wilde plan
ten te bieden heeft. De gids zet de lezer op het spoor
van draadgentiaan, vetblad, dennenorchis, besanjelier,
wilde weit, goudknopje, bostulp, paarse morgenster
en talloze andere prachtplanten.

Ook de bijzondere verscheidenheid van onze flora, die
in ieder landsdeel zijn eigen karakter heeft, wordt
getoond. In 28 wandel- en fietstochten worden de ver
schillen duidelijk. Heel Nederland komt aan bod: van
de Waddeneilanden tot in Zuid-Limburg, en ook de
stadsflora van Amsterdam schittert in deze gids.

• 28 botanische wandeltochten met 560 kijkpunten
• alle tochten met routekaarten en beschrijvingen
• 140 markante soorten met foto en beste kijkplek
• eerste gids waarin soorten ook met GPS terug te

vinden zijn

Ton Denters heeft al sinds zijn jeugd de Nederlandse
flora als passie. Hij werkte aan het Nationaal
Herbarium en voor Floron. Hij is de auteur van succes
volle boeken, waaronder Van Muurbloem tot
Straatmadelief en Stadsplanten.
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