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Als boekhandelaar sta je midden in de samenleving. In je eigen wijk, dorp of 

stad, én midden in de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Eén 

daarvan is het groeiende besef van het belang van onze natuurlijke omgeving  

en de rol die wij als mensen daarin spelen. Was dit onderwerp voorheen nog 

een ‘niche’ voor een kleine groep bezorgde burgers, zorgen hierover en de 

belangstelling om het tij te keren worden steeds breder geuit. Dus ook de vraag 

naar boeken over deze onderwerpen. 

Vonk Uitgevers doet precies dát: boeken uitgeven met een groen perspectief. 

Populairwetenschappelijke boeken, over de werking van de natuur, natuurlijke 

landbouw, het klimaat - onderwerpen van nu die de groene discussie voeden. 

Maar ook boeken die de lezer aanzetten om zelf ‘groen te doen’ en zich een 

groenere lifestyle aan te meten. Dit is niet langer een hype maar een trend. 

Blader deze aanbiedingsfolder door met het bovenstaande in het achterhoofd. 

Staat er genoeg ‘groen voer’ op de plank? Het aanbod van Vonk Uitgevers is 

divers in groene onderwerpen en bevat gegarandeerd kwalitatieve, groene 

boeken. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de mooie uitvoering. 

Als boekhandelaar ken je je eigen klantenkring het beste. Zoek je hulp bij de 

juiste keuze voor jouw winkelassortiment? Wil je toelichting op de groene 

trends voor 2023? Neem dan gerust contact met mij op. Ik adviseer je graag 

en eerlijk over de boeken die bij jouw koperspubliek passen. Bij bestellingen 

uit deze aanbieding en het aangaan van een langdurige relatie kunnen we 

aantrekkelijke handelscondities en een vruchtbare samenwerking bespreken. 

Orders mogen tevens doorgegeven worden aan Gerard Pels of Petra Derijks. 

Met groene groeten en graag tot horens,

Vonk Uitgevers | heleen.gierveld@vonkuitgevers.nl | 06 164 264 40

Heleen Gierveld

PS: Nader kennismaken?
In de online Boekblad-editie 
van 6 december 2023 stond  
een artikel over de uitgeverij: 
‘Vonk vol vertrouwen nieuwe 
fase in’. 
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PLUK
TUIN
BOEK

Lies Couckuyt & 
Monique van Wegen 

Creëer je eigen 
uitbundige 
bloementuin

Het grote ecologische 
Een overvloed van bloemen die je zo lang 
mogelijk in je tuin hebt en waar je heel veel 
van kunt plukken. 
Dit boek benadert de pluktuin vanuit een 
biologisch standpunt. Duidelijke uitleg, veel 
bloemportretten en details die de lezer echt 
de finesses van de pluktuin leert. Daarmee is 
dit boek veelomvattend en een belangrijke 
leidraad in dit hippe onderwerp: bloementuin.

•  Een bloementuin is een welkome aanvulling 
voor elke tuinier.
•  Past perfect in een natuurlijke tuin en lokt 
veel insecten, ook als je een moestuin hebt.
•  Levert de tuinier verse, sterke biologische 
bloemen, in een tijd waar de bloemenindus-
trie en glasbouw minder populair worden.
•  Bevat duidelijke en diepgaande informatie,  
ook over aanpalende onderwerpen als bodem,  
zaad telen en droogbloemen. 
•  Bevat beschrijvingen en instructies voor 
meer dan 50 bloemen.
•  Met recht een standaardwerk onder de  
pluktuinboeken.

Het grote ecologische pluktuinboek 
Lies Couckuyt en Monique van Wegen

224 p. | fc | rijk geïllustreerd | 20 x 25 cm |  
hard cover | € 34,95
ISBN 978-90-6224-555-0 | NUR 424
Trefwoorden: tuinieren, bloementuin, 
pluktuin, natuurlijke tuin, biodiversiteit,  
DIY, groene lifestyle

Een groene leefstijl in verbinding met de natuur, oog voor biodiversiteit, 
en DIY, ondervindt groeiende belangstelling. Een bloementuin boordevol 
bloemen, waar je naar hartenlust boeketten van kunt maken, voor in je 
huis of om weg te geven. Zo zet je je tuin in bloei en je huis vol bloemen. 
Gifvrij, insectenrijk en voordelig. 

OVER DE AUTEURS

‘Bloemenboerin’ Lies Couckuyt is 
pionier op het vlak van biobloemen. 
Op haar bloemenveld en bedrijf 
Fleur-Couleur teelt zij jaarlijks meer 
dan 150 soorten en variëteiten  
snijbloemen.  

Monique van Wegen teelt natuur-
vriendelijke bloemen op een histori-
sche moestuin van een oud landgoed 
vlakbij de duinen van Haarlem. Hier 
groeit en bloeit een mix van talloze 
bloemen voor boeketten en andere 
florale decoraties van haar hand.

Verschijnt op 
15 mei 2023
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Tuinlogica
De natuur in je voordeel gebruiken met  
permacultuur
Iris Veltman 

240 p. | fc | rijk geïllustreerd | 17 x 23 cm | 
softcover met flappen | € 32,99
ISBN 978-90-6224-558-1 | NUR 424
Trefwoorden: tuinieren, biodiversiteit,  
water, beplanting, permacultuur, stadstuin,  
DIY, groene lifestyle
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Van je tuin een lustoord maken, op een slimme, 
klimaatbestendige manier. Dat is Tuinlogica. 
Uitgangspunt van de auteur is om de natuur het 
werk te laten doen: door natuurlijke processen zo 
goed mogelijk na te bootsen krijg je een sterke,  
veerkrachtige én makkelijk te onderhouden tuin.
Iris Veltman stelt vier hoofdthema’s centraal:  
bio diversiteit, water, beplanting en tuingeluk.  
In het hoofdstuk water legt ze uit hoe je je tuin zelf, 
goedkoop water bestendig maakt, droogte voor -
komt en hoe je vijvers en wateropvang slim regelt.  
In het laatste hoofdstuk staat genieten van je tuin 
centraal, ongeacht budget of beperkingen.

Tuinlogica
De natuur in je voordeel gebruiken met  
permacultuur
Iris Veltman 

240 p. | fc | rijk geïllustreerd | 17 x 23 cm | 
softcover met flappen | € 32,99
ISBN 978-90-6224-558-1 | NUR 424
Trefwoorden: tuinieren, biodiversiteit,  
water, beplanting, permacultuur, stadstuin,  
DIY, groene lifestyle

Nabootsing van de natuur in je tuin, 
permacultuur, een droogtebestendige tuin, 
vijvers en andere slimme wateropvang, 
genieten, eten en spelen in je tuin, werken 
met slimme, goedkope en creatieve 
oplossingen… dat staat centraal in 
Tuinlogica. Dit boek geeft originele tips 
en achtergrond en slimme oplossingen 
waarmee het alle hiaten in de reguliere 
tuinboeken opvult.

OVER DE AUTEUR

Iris Veltman is tuinontwerpster.  
Van oorsprong milieukundige past 
zij landschappelijke principes toe 
in haar tuinontwerpen. Zij schrijft 
columns en artikelen voor het tijd-
schrift Groei en Bloei (27.500 leden) 
en geeft permacultuur cursussen. 
Iris combineert haar grote kennis 
met een pragmatische aanpak en 
een frisse, vlotte schrijfstijl.

Verschijnt op 
15 maart 2023
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Met het corona-virus nog vers in het geheugen is dit 
onderwerp actueler dan ooit. Dit boek presenteert 
een holistisch beeld van (gewenste en ongewenste) 
werking van microben. Microben spelen een essentiële 
rol in het leven van alle organismen – in de bodem,  
bij planten, dieren én mensen. 
Deze vertaling vanuit het Frans geeft toegang tot de 
enorme kennis van gerenommeerd wetenschapper en 
rasverteller Selosse. 
 

Dankzij de microben
en hun betekenis voor plant, dier en mens
Marc-André Selosse
374 p. | z/w | pb | 15 x 22 cm | € 22,50
ISBN 978-90-6224-549-9
Publicatiedatum: november 2021

Positieve, perspectiefvolle repor-
tages van landherstelprojecten 
wereldwijd. Landherstel kentert 
verwoestijning, legt CO2 vast en 
levert klimaatstabilisatie.   

Landherstel
Berichten van ecologische pioniers
Judith Schwartz
256 p. | z/w | pb | 15 x 22 cm | € 22,50
ISBN 978-90-6224-548-2
Publicatiedatum: oktober 2021

... EEN PRACHTIG, 
COMPLEET BOEK,  
DAT ONDANKS DE 
DIEPGANG GEEN 
MOMENT VERVEELT

 – New Scientist.nl

DE AARDE VEERT 
WEL WEER OP,  
EN WIJ KUNNEN EEN 
HANDJE HELPEN
– Trouw, 31-12-2021

224 p. | fc | hc | 17 x 23 cm | € 24,95
ISBN 978-90-6224-057-9232 p. | fc | hc | 20 x 25 | € 34,95

ISBN 978-90-6224-050-0

160 p. | fc | pb | 20 x 25 cm | € 22,50
ISBN 978-90-6224-065-4
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Zelf eetbare paddenstoelen kweken is mogelijk 
voor de tuinbezitter en de stadsbewoner. Dat 
laat dit boek zien.

Zelf paddenstoelen kweken

De lekkerste paddenstoelen in huis, tuin en op het balkon

Magdalena Wurth & Moritz Wildenauer

192 p. | pb | rijk geïllustreerd | 17 x 24 cm | € 29,95

ISBN 978-90-6224-029-6

Publicatiedatum: september 2022

De Oostenrijkse Barbara Hoflacher 
deelt in dit DIY boek rijkelijk haar  
uit gebreide plantenkennis en leert je 
hoe je puur natuur huidverzorgings-
producten maakt zonder ingewikkelde 
poespas.

Voeding voor jouw huid
Natuurlijke verzorging om zelf te maken
Barbara Hoflacher
208 p. | fc | pb | 17 x 23 cm | € 24,95 
ISBN 978-90-6224-557-4
Publicatiedatum: oktober 2022

252 p. | fc | hc | 20 x 24 cm | € 25,–
ISBN 978-90-6224-035-7

ZEER 
AANTREKKELIJK 
EN LUxE 
VORMGEGEVEN

320 p. | pb | 17 x 24 cm | € 29,95 
ISBN 978-90-6224-533-8

152 p. | pb | 15 x 22 cm | € 22,50

ISBN 978-90-6224-556-7

EEN SCHITTEREND EN 
ENTHOUSIASTMEREND 
BOEK MET UITGEBREIDE 
INFORMATIE, LEKKERE 
RECEPTEN EN MOOIE 
PLAATJES OM BIJ WEG 
TE DROMEN
– Tuinseizoen
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Permacultuur in je moestuin
1e druk 2014, 3e druk 2020
ISBN 978-90-6224-535-2
€ 29,95

Tuin smakelijk
1e druk 2015, 3e druk 2021
ISBN 978-90-6224-542-0
€ 27,50

Het bodemvoedselweb
1e druk 2014, 4e druk 2022
ISBN 978-90-6224-534-5
€ 29,95

Bodem in balans
Phil Nauta
288 p | 22,50 | 978-90-6224-536-9
Biodivers boeren
Jan Willem Erisman & Rosemarie Slobbe
192 p | 29,95 | 978-90-6224-048-7 
De man die bomen plantte
Jean Giono
48 p | 14,95 | 978-90-6224-449-2
Holzer’s Permacultuur
Sepp Holzer
320 p | 21,– | 978-90-6224-517-8
Mycorrhizale schimmels  
en hun toepassingen
Jeff Lowenfels
192 p | 29,95 | 978-90-6224-062-3 
Permacultuur in je persoonlijke  
en sociale leven
Looby Macnamara
336 p | 24,95 | 978-90-6224-028-9
Sekem 
Ibrahim Abouleish
208 p | 24,95 | 978-90-6224-030-2
Tuinen van overvloed 
Fransjan de Waard
242 p | 19,95 | 978-90-6224-552-9
Ware winst
Christian Felber
208 p | 22,50 | 978-90-6224-029-6
Wie de wereld nu echt voedt
Vandana Shiva
176 p | 19,95 | 978-90-6224-018-0
Zaaien met toekomst
Perrine & Charles Hervé-Gruyer
300 p | 24,95 | 978-90-6224-041-8
Zelf zaden telen 
144 p | 19,95 | 978-90-6224-543-7
Zes graden
Mark Lynas
360 p | 19,95 | 978-90-6224-061-6
Zo krijg je een rendabele  
kleine tuinderij
Jean-Martin Fortier
256 p | 29,95 | 978-90-6224-036-4
34 plantenextracten om mee  
te tuinieren
Bernard Bertrand
160 p | 23,50 | 978-90-6224-019-7

Tevens importeren wij de boeken van  
Velt – Belgische ecologische vereniging 

Achter glas
978-90-8232-409-9
Appel, peer en meer
978-90-8232-406-8
Bessen uit de tuin
978-90-8161-284-5
Ecologische tuin, van aanleg tot beheer
978-94-9290-709-7
Ecologisch tuinieren voor beginners
978-90-8161-288-3
Ecologisch tuinieren in potten en bakken
978-94-9290-707-3
Groenten fermenteren
978-94-9290-708-0
Kook het seizoen
978-94-9290-702-8
Handboek Ecologisch tuinieren
978-90-8161-289-0
Kippen in de tuin
978-90-8161-287-6
Lekker ecologisch
978-90-8161-286-9
Meer dan schaduw
978-94-9290-706-6
Meer dan sprietjes
978-94-9290-701-1
Permacultuur 
978-94-9290-703-5

Vertegenwoordiging Nederland:
Gerard Pels Boekendiensten
06 23769142 / info@gerardpels.nl 
Vertegenwoordiging en distributie België:
EPO Uitgevers 
Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Antwerpen
www.epo.be

Ter kennismaking met Vonk Uitgevers 
extra aantrekkelijke aanbiedingscondities:
A-korting bij aanbieding of via Gerard Pels, 
Recht van Retour op afspraak. 
Vraag naar de voorwaarden.

Alle in deze brochure genoemde prijzen, 
omvang en verschijningsdata zijn onder 
voorbehoud.

Overige titels (in depot)

Vonk Uitgevers 
Hooghiemstraplein 32
3514 AX Utrecht
www.vonkuitgevers.nl

Elk al meer dan 
10.000 x verkocht :
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