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Vooraankondiging: Op stap

langs Hout en Spaarne

Het boek begint met een beknopte beschrijving van het landschap ge-

volgd door twee hoofdstukken over de flora en avifauna van Haarlem. In

deze hoofdstukken wordt een globaal beeld geschetst van een eeuw on-

derzoek en de relatie tussen landschap, planten en vogels in de omge-

ving van Haarlem. De vijf volgende hoofdstukken schetsen een beeld

van de vogels, planten en cultuurhistorie in even zo veel landschappen.
De titels van deze hoofdstukken geven een aardig beeld:

• De stadsparken en de binnenstad

• Een wandelaar in de Haarlemmerhout

• Natuurschoon aan de duinzoom

• Weilandenen moerassen rond de Mooie Nel

• Schalkwijk, nieuwe stad en oude polder

Bij ieder hoofdstuk hoort een wandeling, zodat de lezer de beschreven

vogels en planten zelf kan gaan bekijken, beluisteren en beleven.

De technische gegevens van het boek zijn:
• 140 pagina's, met een wandelgids van 32 pagina's

• Met pentekeningen, kaarten en kleurenfoto's van vogels, planten en

Haarlemse landschappen

Het boek verschijnt komend najaar.

Ter gelegenheidvan hun jubilea brengen de KNNV Afdeling Haarlem en

omstreken en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een boek uit over

de natuur van Haarlem en omstreken. Beide verenigingen hebben in de

loop van hun bestaan veel gegevens verzameld over de planten en vo-

gels. Joop Mourik, Steve Geelhoed en Kees Langeveld onsluiten die

kennis nu voor een breed publiek in Op stap langs Hout en Spaarne.

In dit rijk geïllustreerde en fraai vormgegeven boek nemen de auteurs

de lezer mee door de landschappenvan Haarlem. Nu eens niet in de er-

kende natuurgebieden, maar langs openbare wegen en paden, van hart-

je stad tot het buitengebied. Daarbij besteden ze speciale aandacht aan

de verwevenheid van natuur en cultuur, de kijk op planten en vogels

door 19e en 20e eeuwse natuurwandelaars en de bescherming van waar-

devolle gebieden. Om de lezer zelf te laten genieten is een zakgidsje op-

genomen met routebeschrijvingen voor vijf wandelingen.


