Keuzelijst natuur 2022-2023
Het aantal pagina’s dat genoemd wordt, is inclusief bronvermelding, noten, register, etc.
Het aantal
geeft een indicatie van de moeilijkheidsgraad van het boek (maar niet meer dan een indicatie).

Nieuwe titels

hoofdstuk is een wereld op zich: kennismaken, flirt,
liefde, bevrucht, groei, metamorfose en ontpopping.

Nienke Beitema – De Zeearend
T22-01, Atlas Contact, De Vogelserie - 19, 2021, 224 p., € 22,99 (ebook, € 7.00)

Na het lezen heb je ontzag gekregen voor de rijkdom
aan kleuren en vormen, maar vooral voor de werkelijk
onvoorstelbare manieren waarop insecten elkaar het hof
maken. Laat je meevoeren in deze spannende en
onbekende wereld, dit boek vertelt alles over deze kleine
kriebelbeestjes.

De zeearend is de grootste vogel van Nederland, die
sinds 2006 met een spectaculaire opmars bezig is. Hoe
is dat mogelijk in een land waar zoveel juist slecht gaat
met de natuur? Aan de hand van veel persoonlijke en
boeiende verhalen en gesprekken met boswachters en
onderzoekers vertelt Nienke Beintema over zowel de
redenen voor het succes van de zeearend als haar
eigen ervaringen met deze imposante roofvogel. Ze blijft
niet alleen in Nederland, maar neemt ons mee naar
Schotland, Duitsland, Noorwegen, Canada en Amerika.
Dit is een boek vol met interessante feiten en natuurbelevenissen.
Aglaia Bouma – Insectenrijk. Het grootse leven van kleine beestjes
T22-02, Atlas contact, 2020, 224 p., € 22,99 of 2022,
264 p., € 15,00 (e-book, € 7.00)
Insectenrijk is een bijzonder boek, geschreven door
een vrouw die ternauwernood een steek van een
hoornaar, een groot wespensoort, heeft overleefd.
Aglaia Bouma heeft zich tot in de kleinste details
verdiept in de wonderlijke wereld van de insecten en
haar angsten omgezet in fascinatie. Het boek is
opgebouwd aan de hand van de levenscyclus, ieder
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Cal Flyn – Verlaten oorden. De natuur na de mens
T22-03, Atlas contact, 2021, 440 p., € 24,99 (e-book, € 7.00)
Verspreid over onze planeet zijn er talloze gebieden te
vinden die verstoken zijn van menselijke bewoning:
spooksteden, niemandsland en post-industriële
achterlanden. Gebieden die door de mens verlaten zijn
ten gevolge van oorlogen, rampen, ziekten en
economisch verval.
Carl Flyn onderneemt twaalf micro-expedities naar deze
eenzame en verlaten gebieden. Zij doet onderzoek op
deze plaatsen: wat gebeurt er als de mensheid zich
terugtrekt, of gedwongen wordt te vertrekken, hoe ontwikkelen zich de
verlaten gebieden. Wat betekent “verlatenheid? Wordt er bedoeld:
verlaten van ons of door ons verlaten?
Carl Flyn vertelt over de geschiedenis, de veerkracht en het
aanpassingsvermogen van de natuur. Zij is hoopvol en optimistisch en
geeft de kansen weer van nieuwe ecosystemen.
Het is duidelijk: de aarde is niet verloren.
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Verlaten oorden is een toegankelijk boek, voor iedereen een aanrader
die in discussie wil over het welbevinden van onze planeet.

van het leven op aarde ingeluid. Een hoofdstuk waarin helaas veel
biodiversiteit verdwijnt, maar ook splinternieuwe dier- en plantensoorten
het licht zullen zien.

Jozef Keulartz – Dieren in ons midden. Samenleven met dieren in
het tijdperk van de mens
T22-04, Uitgeverij Noordboek, 2019, 272 p., € 24,90 (e-book, € 20.00)

Als je dit boek gelezen hebt, wandel je anders door de stad: overal zie
je aanpassing en evolutie!

Nederland is kampioen biodiversiteitsverlies. In ‘Dieren
in ons midden’ stelt de auteur de vraag hoe we in
Nederland ruimte houden voor wilde dieren aan de hand
van actuele thema’s. Moeten we de landbouw verder
intensiveren om ruimte voor natuur te scheppen of juist
natuurinclusief te werk gaan? Is de wolf een ramp of een
zegen? Kan de dierentuin een belangrijke rol spelen bij
het behoud van soorten? Is het ethisch en ecologisch
verantwoord om uitgestorven soorten via genetische modificatie weer
nieuw leven in te blazen? Over de vraag hoe we biodiversiteitsverlies
kunnen stoppen bestaat grote verdeeldheid in de maatschappij.

Dick de Vos – Ode aan de nachtegaal. Portret van een onsterfelijke
zanger
T22-06, KNNV Uitgeverij, 2021, 144 p., € 22,50

Een uitdagend boek, rijk aan informatie en met veel stof tot discussie.
Menno Schilthuizen – Darwin in de Stad. Evolutie in de urban
jungle
T22-05, Atlas contact, 2019, 352 p., € 15,00 (e-book, € 7,00)
In de toekomst leeft driekwart van de mensheid in de
stad. Een groot deel van de rest van het aardoppervlak
is nodig voor landbouw, dus waar gaat de natuur dan
naar toe? Naar de stad, laat Menno Schilthuizen zien in
dit verrassende boek. En wanneer de natuur naar de
stad gaat, neemt de evolutie een aparte wending.
Stadsdieren worden brutaler en vindingrijker,
stadsduiven ontwikkelen een detox verenkleed en
onkruid op straat krijgt een heel eigen type zaden.
Dankzij evolutionaire aanpassing die zich voltrekt met snelheden waar
Darwin niet van had durven dromen, raken mens en stadsnatuur steeds
beter op elkaar ingespeeld en wordt een nieuw hoofdstuk in de evolutie
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Wie kent niet de reputatie van de nachtegaal als de
ultieme zanger? Maar wat weten we eigenlijk van de
nachtegaal? Vogelkenner en literatuurwetenschapper
Dick de Vos geeft in dit pakkende boek alle informatie,
niet alleen over uiterlijk, leefwijze en zang, maar ook
over de nachtegaal in de kunst, de muziek, de religie en
zelfs in de pan.
Het boek wordt opgefleurd met interviews, illustraties, citaten en zelfs
een ‘anti-nachtegaalgedicht’. Een aanrader voor wie meer wil weten
van deze ‘weergaloze zanger’!

Er zijn nog geen eerder verschenen leeswijzers.
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Verantwoording van de boekenkeuze

Shoppen bij andere lijsten

Uit de lijst van Filosofie
•
•
•
•

Martin Drenthen – Hek. De ethiek van de grens tussen boerenland
en natuurgebied Fi21-08, Noordboek 2020, 157 p., € 14,90
Ton Lemaire – Met lichte tred. De wereld van de wandelaar
Fi20-11, Ambo Anthos 2019, 264 p., € 22,99
Eva Meijer – Thema: ‘De natuur was hier’. Essay Maand van de
Filosofie Fi21-13, Essay
Richard David Precht – Denken over dieren. Waar ligt de grens van
de mens? Fi21-14, Ten Have 2017, 159 p., € 21,99

Uit de lijst van Biografieën
•

Raynor Winn – Het zoutpad. Over oude wegen naar een nieuw begin
B21-11, Balans 2019, 1e druk, 320 p., € 22,99 (e-book € 11,99)

Uit de lijst van Geschiedenis
•
•

Erik Aerts – Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de
lage landen. G21-01, Sterck & De Vreese 2020, 229 p., € 24,90
Jan Wim Buisman – Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 17521830. G20-04, Vantilt 2019, 255 p., € 29,50
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Deze keuzelijst is samengesteld door de werkgroep natuur van Senia,
waarvan deel uitmaken Andrew Spink, Marije Freriks, Marijke van de
Rotte, Marijke van Winsum-Westra en Jan Langelaar. Zij zijn ook
verantwoordelijk voor de samenstelling van de leeswijzers.
Als de leeswijzer vragen oproept of als u een reactie wilt geven, kunt u
een e-mail sturen aan de Werkgroep Natuur van Senia:
natuur@senia.nl.
Beschikbaarheid
De keuzelijst is vastgesteld in het najaar van 2021. Dit leidt ertoe dat
boeken die verschenen na september 2021 niet meer in deze keuzelijst
worden meegenomen. In de loop van september zullen nog een aantal
leeswijzers verschijnen van recenter verschenen natuurboeken.
Bij het uitbrengen van deze keuzelijst (april 2022) zijn de nieuwe
boeken die op de lijst voorkomen verkrijgbaar tegen de daarbij
vermelde prijzen. We kunnen niet garanderen dat verkrijgbaarheid en
prijzen zo blijven gedurende het seizoen 2022-2023.

Boekenprikbord Senia
We stimuleren de uitwisseling van boeken via het boekenprikbord op de
website www.senia.nl.
Laatste versie: 04/04/2022.
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