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Een eerste overzicht van de Limburgse zeggen werd in 1988 gepubliceerd in de reeks 
Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging.

Inmiddels is in de afgelopen 15 jaar door de auteurs veel nieuwe kennis over de morfologie 
en ecologie van de Limburgse zeggen verzameld. Daarbij zijn meer dan 200 groeiplaatsen 
in de provincie meerdere malen per jaar in de verschillende seizoenen bezocht. Mede door 
de nieuw verzamelde kennis uit het veld bleek ook dat de bestaande determinatiesleutels 
voor zeggen niet meer helemaal voldoen. Om deze reden wordt in deze atlas een vernieuwde 
determinatietabel voor zeggen gepresenteerd. Deze is gebaseerd op uitgebreid veldwerk. 
De determinatietabel is om een breder gebruik mogelijk te maken ook vertaald in het 
Engels. De kennis over de verspreiding van de Limburgse zeggensoorten is behalve door 
de activiteiten van de auteurs ook toegenomen door de inventarisaties van leden van de 
plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en van de landelijke 
Stichting FLORON en de grootschalige � ora- en vegetatiekarteringen door de Provincie 
Limburg.

De verzamelde veld- en verspreidingsgegevens zijn kritisch bewerkt en geven een duidelijk 
beeld van hetgeen momenteel over de Limburgse zeggen bekend is, maar ook wat er nog 
allemaal te onderzoeken valt. Bij elke soort wordt aangegeven hoe de status van een soort 
is, waarbij wordt ingegaan op bedreigingen en eventuele noodzakelijke maatregelen ter 
bescherming en behoud.

De vele foto’s, vrijwel allemaal gemaakt binnen de provinciegrens, tekeningen en kaarten 
illustreren de tekst.

Deze atlas over zeggen bestaat grotendeels uit 64 soortbesprekingen. Hierin komen 
naast de Limburgse soorten ook de overige niet in Limburg groeiende Nederlandse 
zeggensoorten aan bod, alsmede enkele soorten uit de aan Limburg grenzende Duitse en 
Belgische gebieden.

Behalve de soortbesprekingen zijn er hoofdstukken gewijd aan de bouw, kenmerken 
en terminologie van zeggen, determinatie, naamgeving en synoniemen, auteursnamen 
en een uitgebreide termen- en literatuurlijst. Bij de aanschaf van deze atlas wordt de 
determinatietabel extra los bijgeleverd in “veldformaat”. Met dit boek en deze veldtabel 
kunnen alle Nederlandse zeggen op naam worden gebracht.
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Inclusief enkele zeggen van de aan Limburg grenzende Duitse en Belgische gebieden  
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Speci� caties
ISBN-nummer 978-90-74508-23-0, formaat: 225 mm x 305 mm, ongeveer 650 pagina’s, zo’n 600 kleurenfoto’s, 

64 soorttekeningen in zwart-wit, verspreidingskaarten van de soorten in Limburg, Nederland en de regio, 

inclusief een losse determinatietabel voor in het veld (niet separaat verkrijgbaar)!

In het voorjaar van 2015 verschijnt bij de Stichting Natuurpublicaties Limburg, gelieerd aan het Natuurhistorisch 

Genootschap in Limburg, een nieuw boek over zeggen (Carex).

Een eerste overzicht van de Limburgse zeggen werd in 1988 gepubliceerd in de reeks Wetenschappelijke Medede-

lingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.

In de afgelopen 15 jaar hebben de auteurs veel nieuwe kennis over de morfologie en ecologie van de Limburgse 

zeggen verzameld. Daarbij zijn ruim 200 groeiplaatsen meerdere malen per jaar bezocht. Mede door de nieuw ver-

zamelde veldkennis bleek dat de bestaande determinatiesleutels voor zeggen niet meer geheel voldoen, daarom 

is in deze atlas een vernieuwde determinatietabel voor zeggen, gebaseerd op uitgebreid veldwerk, genomen. De 

determinatietabel is om een breder gebruik mogelijk te maken ook vertaald in het Engels. 

De verzamelde veld- en verspreidingsgegevens zijn kritisch bewerkt en geven een duidelijk beeld van hetgeen 

momenteel over de Limburgse zeggen bekend is. Bij elke soort wordt aangegeven hoe de status van een soort is, 

waarbij wordt ingegaan op bedreigingen en eventuele noodzakelijke maatregelen ter bescherming en behoud.

De vele foto’s, vrijwel allemaal gemaakt binnen de provinciegrens, tekeningen en kaarten illustreren de tekst.

Deze atlas bestaat grotendeels uit 64 soortbesprekingen. Hierin komen naast de Limburgse soorten ook de overige 

Nederlandse zeggensoorten aan bod, alsmede enkele soorten uit de aan Limburg grenzende Duitse en Belgische 

gebieden.

Behalve de soortbesprekingen zijn er hoofdstukken gewijd aan de bouw, kenmerken en terminologie van zeggen, 

determinatie, naamgeving en synoniemen, auteursnamen en een uitgebreide termen- en literatuurlijst. Bij de 

aanschaf van deze atlas wordt de determinatietabel extra los bijgeleverd in “veldformaat”. Met dit boek en deze 

veldtabel kunnen alle Nederlandse zeggen op naam worden gebracht.

Voorintekening
We willen graag weten of u belangstelling voor dit boek heeft en bieden u tot 1 februari 2015 de mogelijkheid tot 
voorintekening. Daardoor weet u zeker dat er voor u een exemplaar gereserveerd wordt en pro� teert u van korting 
op de reguliere verkoopprijs. Bij voorintekening betaalt u €35,00 (normale verkoopprijs €40,00) (leden van het 
Natuurhistorisch Genootschap betalen €25,00 (normale verkooprijs NHGL-leden €30,00). U kunt het boek afhalen tijdens 
de presentatie of het boek kan worden toegezonden, dan betaalt u tevens €9,00 verzendings- en administratiekosten. 

Voorintekenen kan door een e-mail of brief te sturen naar Stichting Natuurpublicaties Limburg, 
Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, kantoor@nhgl.nl. Vermeldt hierin uw naam, adres, 
telefoonnummer en e-mail-adres. Indien u uw e-mail-adres doorgeeft, ontvangt u van ons tevens een 
uitnodiging voor de o�  ciële presentatie. 


