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Nieuwsflits
●  Boekomslag Stadsflora 

van de Lage Landen.
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kaart van het gebied inclusief 
wandelroute. In het gebied zelf 
kun je met je telefoon exact de 
aanbevolen wandelroute langs de 
mooiste vogelpunten op de kaart 
volgen. Vogelaars kunnen ook 
heel gemakkelijk hun eigen favo-
riete gebieden op de kaart zetten 
en zo ‘eigenaar’ worden van ‘hun’ 
eigen vogelgebied.
Nieuw is de NL-vertaalmodus. Bir-
dingplaces was geheel Engelsta-
lig, maar om de gebruiksvriende-
lijkheid te vergroten worden sinds 
deze week alle praktische info en 
vogelnamen automatisch in het 
Nederlands vertaald. Dat maakt 
het voor Nederlandse bezoekers 
gemakkelijker en toegankelijker.
Op Birdingplaces.eu staan dus de 
beste vogelplekken van Europa al-
lemaal bij elkaar op één plek. Met 
bij elke vogelplek de juist informa-
tie om een paar uur lekker vogels 
te kijken. Zo vind je in Nederland 
ook buiten je eigen regio heel snel 
de leuke vogelgebieden. Begin 
dit jaar werd de website – een 
Nederlands initiatief – gelanceerd 
en sindsdien gaat het hard. Elke 
dag komen er nieuwe vogelge-
bieden bij. Lees ook het achter-
grondartikel dat op Nature Today 
is verschenen: https://www.natu-
retoday.com/nl/nl/nature-reports/
message/?msg=25972.

Stadsflora van de Lage 
Landen
De Stadsflora van de Lage Landen 
brengt de wilde planten van Neder-
landse en Vlaamse steden in beeld. 
Dit naslagwerk is de opvolger van 
de Veldgids Stadsplanten, die in 
2004 uitkwam. De stedelijke soor-
ten – in Stadsplanten 700, nu 800 
– staan centraal, met hun eigen-
heid, betekenis, historie, trends en 
toekomst. Deze nieuwe gids geeft 
een verfrissende, eigentijdse kijk op 
de natuurlijke urbane plantengroei. 
De stad als natuurgebied, met de 
stadsflora in de rol van regisseur, 
metgezel en verhalenverteller; als 
meest nabije natuur en botanisch 
erfgoed. De studie naar stadskrui-
den startte al 500 jaar geleden. 
Nieuw is de stadsflora als groene 
bondgenoot, voor een klimaatbe-
wuste en leefbare stad.
Stadsflora van de Lage Landen is
Een nieuwe, groene basisgids.
Vernieuwend: flora van de toe-
komst, nieuwste data en flora-
trends.
Compleet en actueel: 800 stads-
planten en 80 recent ontdekte 
soorten.
Uitnodigend; stadswandelingen 
en kijktips in 26 Nederlandse en 
Vlaamse steden.

Stadsflora van de Lage Landen, 
Ton Denters, 448 pagina’s. 
Uitgeverij Fontaine.

Birdingplaces.eu
De website birdingplaces.eu groeit 
als kool. In heel korte tijd zijn er al 
meer dan 1.000 vogelgebieden 
door vogelaars op gezet, waarvan 
147 in Nederland! Al die gebieden 
zijn voorzien van accurate vogelin-
formatie inclusief de vogels die je 
er kunt zien en een gedetailleerde 

● Beeld van de website Birdingplaces.eu.


