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Nieuwe Uitgaven

Achterhoekse Vogelroutes

De beschreven routes zijn voor wandelaars

en fietsers. Met deze gids bij de hand kunnen

zij veel moois ontdekken van het Achter-

hoekse landschap en de vogels die er voor-

komen. Wat wel opvalt is, dat alleen routes

zijn uitgestippeld langs derand van de

Achterhoek, voornamelijk gelegen in het

noordoosten. De teksten zijn voorzien van

zeer fraaie(vogel)foto’s. Het gidsje is goed

verzorgd en mooi gedrukt.
GS

Knottnerus, G.W. (2011): Achterhoekse Vogel-
routes. 15 x 21 cm. 104 bladzijden. Gebrocheerd.

Met vogelfoto’s van Peter van der Wijst. ISBN

978-90-8788-127-6. Regioboek/Koninklijke BDU

Uitgevers B.V, Bameveld. Prijs: €12,95.

Verkrijgbaar bij de Achterhoekse boekhandels,

VW’s en bezoekerscentra. Ook te bestellen via:

http://www.bduboeken. nl.

Wie is dat toch met die telescoop?
De filosofie en psychologie van vogels

kijken in 20 portretten
De uitgave ‘Wie is dat toch met die tele-

scoop?’, geschreven door Rob van Hattem, is

een boekje dat gaat over de vogelaar achter

de telescoop. Rob van Hattem is met twintig
fanatieke vogelaars op pad geweest en

probeert erachter te komenhoe deze voge-

laars tot deze hobby zijn gekomen.
In de twintig korte portretten vertellen ze wat

hun drijfveer is, waarom ze zoveel tijd geven

aan hun passie en hoe dit samen gaat met

hun sociale leven.

Het boek geeft een

indruk van de mens

achter de vogelaar.
Het boek is bedoeld

voor de ervaren

vogelaars die zich-

zelf zullenherken-

nen, voor hun

familie om ze te

begrijpen en het kan

voor de beginnende

vogelaar heel aan-

stekelijk werken.

Meer informatie over

deze uitgave is te vinden op: http://
www.wieisdattoch.nl/boek.php
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Hattem, R. van (2011); Wie is dat toch met die

telescoop? 150 bladzijden. Gebonden. Met

illustraties vanClipart, courtesy Florida Center for

Instructional Technology. ISBN 978-90-817-4010-

4. Uitgeverij Tesink, Zutphen. Prijs: €25,00.

Verkrijgbaar bij de boekhandels en via http://
www. wieisdattoch. nl/.

De uitgave ‘Achterhoekse Vogelroutes’,

geschreven door George Knottnerus, is een

handzaam boekje dat je onderweg makkelijk
kan meenemen. In het boekje worden vijf

wandelingen en vier fietstochtenbeschre-

ven, verdeeld over zes gebieden, gelegen bij
Joppe, Haarlo,

Zwillbrock, Brede-

voort, Aaltenen

Zeddam. De routes

zijn uitgezocht door

de auteur en zijn

metgezellin Marijke

Barlage. Soms

hebben zij zelf een

leuke route gevon-

den, maar zij maken

ook gebruik van

reeds bestaande

routes. De afstanden zijn voor de wandelin-

gen vijf tot negen kilometeren de fiets-

tochten 29 tot 36 kilometer.

Bij de beschrijvingen zijn kaarten afgedrukt

waarop deroutes zijn aangegeven. Uiteraard

zijn er toelichtingen bij debeschreven routes.

Hiernaast gaat de schrijver ook in op de

kenmerken en de indeling van vogels. Het

boekje bevat ook tips over het bestuderen

vogels en over het luisterennaar hun gelui-
den.


