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Dit voorjaar was het eindelijk zover, 
15 jaar na de vorige druk kwam 
de 24e druk van ‘de Heukels’ uit. 
De 23e druk had een sterk veran-
derde indeling ten opzichte van 
eerdere versies. Op basis van nieuw 
wetenschappelijk onderzoek waren 
de inzichten over families en hun 
afstamming sterk veranderd. 
Daardoor veranderde volgorde en 
samenstelling van de families sterk. 
Inmiddels is deze indeling steeds 
meer geaccepteerd geraakt en waren 
er in dat opzicht betrekkelijk weinig 
wijzigingen in deze druk. Wat wel 
veranderde zijn de namen van een 
flink aantal soorten. Daarnaast 
zijn er zo’n 500 nieuwe soorten 
opgenomen, waaronder veel warm-
teminnende planten. Dat is een 
belangrijke aanvulling omdat, door 
klimaatverschuiving, het aantal 
zuidelijke soorten toeneemt, zeker 
in de steden.
Wat vooral opvalt in deze druk is 
de vormgeving. Steviger papier, het 
gebruik van steunkleuren en licht-
grijze vlakjes achter de tekeningen 
geven het een overzichtelijker en 
aantrekkelijker uiterlijk. Doel van 
een flora is natuurlijk het op naam 
brengen van soorten. Determine-
ren is met de Heukels goed te doen 
mits je thuis bent in de gebruikte 
terminologie maar vraagt vaak wel 
wat doorzettingsvermogen. Om snel 
een plant in het veld op naam te 
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Voor de gewijzigde herdruk van 
deze gids uit 2014 nam bloem-
bollenbedrijf Jub Holland het 
 initiatief. De tekst is geactualiseerd 
en uitgebreid met een hoofdstuk 
over voorjaarsbloeiers. Dit boekje, 
met beschrijvingen van de Amstel-
veense heemparken, een kaartje 
en achtergrondinformatie, is een 
handig hulpmiddel om deze bijzon-
dere parken te verkennen. Voor 
buitenlandse bezoekers is de engelse 
vertaling ‘The enchanted heem-
parks of Amstelveen’ beschikbaar.
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brengen is de Veldgids Nederlandse 
Flora (Henk Eggelte) toegankelijker. 
Beide boeken vullen elkaar prachtig 
aan. De vele voor Nederland nieu-
we soorten, de inleidende hoofd-
stukken maar ook alle aanvullende 
informatie over kenmerken, voor-
komen, giftigheid en invasiviteit zijn 
een enorme bron van informatie. 
Ook als je niet dagelijks determi-
neert is het daardoor een onmisbaar 
naslagwerk.
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