
Idee kaft /omslag
kaft; grijsboard bedrukt met potlood-
schets gevoel.
linnen rug 
elastiek voor het samenbinden.

afmeting; 11.5 x 15.5 (voorkant)

P O C K E T 
H E R B A R I U M

/

linnen rug of iets wat dit benaderd

tekst en barcode

elastiek11,5 cm

15,5 cm

P O C
K E T 
H E R
B A R
I U M

uitgeverij Snor

saskia de valk / maartje van den noort

meerdere ideeen voor de kaft 
We willen het er graag schetsboek-achtig 
uit gaan laten zien. Materiaalkeuze is 
hierbij erg belangrijk.

Schutbladen

Het is de bedoeling dat deze spreads 
een experimentele uitstraling krijgen.
Schetsmatig, juist om geinspireerd te 
raken en zelf aan de slag te gaan.



 
voorwoord

vereeuwigen + koesteren + verzamelen + schoonheid

vinden

bewaren 
kijken + ontdekken + verwonderen

uniek

bloemenrijk  begrenzen 

simpel + dichtbij

dagelijks + voor iedereen

Voorwoord; 

Waarom is dit boekje er?

tekst is nog in concept fase.
de woorden moeten nog zinnen 
worden, en de juiste tone of voice 
krijgen.

plaatjes zijn gevonden op pinter-
erst , geven het gevoel aan, collage 
sfeer, portret..?

gebruiksaanwijzing;

1 Pocket herbarium doet vooral een ber-
oep op je zintuigen. Kijk, pluk, vindt 
en bewaar.

2 Zorg dat dit boekje altijd binnen 
handbereik is. Zeker als je op veldwerk 
gaat.

3 overal in deze pocket herbarium mag 
worden geschreven, gegumd, geplakt en 
bewaard.

4.

5 Het kan handig zijn om stukjes tape, 
pen, potlood, restjes mooi papier bij de 
hand te hebben.

6 De houdbaarheid van dit boekje is tot 
einde; zie achterkant.

7 Vergeet niet om af en toe te bladeren, 
te mijmeren en te genieten.

Hoe gebruik je dit boekje?
een stappenplan..

Dit is zo’n boekje. Een boekje waardoor je zin krijgt 
om, welk seizoen het ook is, naar buiten te gaan. 
Dat kan het bos zijn, de bergen of de duinen, de 
heide of de velden, maar ook het stadspark, je eigen 
tuin of balkon. Soms is het alleen maar een bloem 
die je vindt tussen de stoeptegels. Met dit boekje leg 
je je fijnste natuurherinneringen vast: in de vorm 
van gedroogde exemplaren, genoteerde gedachtes 
en mini-tekeningetjes. Je kunt het boekje voor jezelf 
vullen, maar je kunt het ook cadeau doen: leeg of al 
gevuld – bijvoorbeeld door meerdere gevers. 
Het kan helpen in tijden van verdriet, wanneer de 
natuur troost biedt. 

Een boekje voor iedereen die blij wordt van kleine 
dingen om zich heen.

Veel plezier!

Soms maak je een prachtige wandeling, diep in de 
natuur of in het plantsoen om de hoek, en denk je: 
hoe kan ik me dit moment blijven herinneren? Een 
blad van de grond oprapen, een bloem plukken: dat 
is vaak de ideale manier om zo’n moment te bev-
riezen. Maar dan. Dan droog je die bladeren en die 
bloemen her en der in boeken, en ga je weer verder 
met waar je gebleven was. En met een beetje geluk 
kom je na een tijdje zo’n gedroogd blad of bloem 
weer tegen. Maar vaak ook niet.

Hoe fijn zou het zijn als je die natuurherinneringen 
bij elkaar kon houden. Dat je de deur uit stapt met 
een pocketboekje in je zak. Waar je die herinnerin-
gen uit de natuur in kwijt kunt. Maar waar je ook een 
mini-tekeningetje in kunt maken over waar je pre-
cies je vondst deed, om de herinnering nog wat uit te 
breiden. Waar ook lege pagina’s in staan, om zo maar 
wat op te mijmeren en je gedachten in te ordenen. Of 
pagina’s met inspiratie, waardoor je zin krijgt om zo’n 
bloem na te teken, of verder uit te breiden op papier 

Een stappenplan om als gebruiker 
uitgenodigd te worden.
Naast het voorwoord, een eenvoudig 
gebruiksvriendelijk en 
aanmoedigend instructie.



Quotes/poezie
van mooie denkers en flierefluiters

k l e i n  i s  f i j n

Inspiratie pagina’s 
beeld en kleur 



Kiemen

Veel planten vormen zaden die pas na enige 
tijd gaan kiemen. Deze ‘enige tijd’ heet 
kiemrust.
bij tarwe bijvoorbeeld kan het zaad al gaan 
kiemen als het nog aan de plant vast zit. 
Dit wordt ‘schot’ genoemd.

Temperatuur en licht zijn belangrijke
voorwaarden voor het ontketenen van het
kiemproces.
Zaden kunnen soms wel tientallen jaren 
onder de grond aanwezig zijn. Wanneer ze 
dan aan de oppervlakte komen doordat de 
grond wordt omgewoeld hebben sommigen zelfs 
maar een duizendste seconde licht nodig om 
het kiemproces toch weer op gang te helpen.

Je kunt zaden ook helpen wat sneller te 
ontkiemen door ze in wat water te leggen. 
Zo kun je ook ingredienten voor een salade 
of broodbeleg kweken. Denk bijvoorbeeld 
maar aan Alfalfa of Tuinkers.

Educatie en weetjes / Algemeen

Hoe zat het ook alweer met de natuur?
kleine stukjes tekst lichtvoetig en helder beschreven, 
met een illustratie tot leven gebracht.

Tekenlesje

Hier worden 4 pagina’’s gewijd aan een 
eenvoudige tekenles in de vorm van een stappen-

plan met wat sappige tips & tricks.



Zelf in te vullen;
Deze spreads zijn zo goed als leeg. behalve dat we 
ze voorzien van een kader, of  wat verf klodders 
voor de sfeer.

knip uit en bekijk 
de wereld door jouw 
kader.

Voorbeeldpagina 
‘gevonden’;
Deze pagina’s hebben een vaststaand 
grid waarin 
de vindplaats, datum, naam en andere 
informatie 
kunnen worden geschreven. 
Natuurlijk kan hier ook het gevonden 
blaadje, bloemmetje of takje worden 
geplakt en bewaard.

hier is ruimte om bijvoorbeeld
een plattegrondje te tekenen
van de vindplaats. zodat je 
je later herinnert waar je dat 
specifieke plantje ook alweer 
vandaan hebt.

ruimte voor een 
bloemetje, een blaad-
je, een veer of een 
klein verhaaltje.

ruimte om op te 
schrijven waar je het 
gevonden voorwerp 
hebt opgeduikeld.

vindplaats

datum 

notitie 



4 seizoenen met bijpassende 
weetjes of gedichtje,  kleuren en 
een sfeerspread. 

Het ontkiemen
lente kriebels

lente 
zomer

4 seizoenen met bijpassende 
weetjes of gedichtje, kleuren en een sfeer-
spread.

vlinders, vogels en de bijen.

bijv; In het af- en aanvlieggebied van de bijen 
voelen ook de vlinders en de vogels zich thuis. 

info +tekeningentjes 
waarom biologische teelt goed is

kleuren van bloemen en voortplanting

gedichtje



herfst[ dipje ]

4 seizoenen met bijpassende 
weetjes of gedichtje en sfeer-
beeld. 

Dit is de seizoen dat alles 
letterlijk voor het oprapen 
ligt, mooie bladeren in alle 
kleuren. 

Het is ook het 
seizoen dat ons aan het 
tijdelijke en vergankelijke doet 
herinneren.

groen in de winter, de ‘die hard’ plant
niet de meest geliefde in zijn soort 
maar we heel dankbaar.

[omdat het naast zijn blijvende kleur 
en blad, ook als haag afscheiding en 
soms als geluidwal 
coniferen, naald bomen, sparre, hulst, 
viburnum tinus/heesters, taxus en 
buxus]

of

winter verstilling, takken, besjes sparre 
en naaldsoorten
het winter licht zorgt voor de juiste 
toon.
Alles is in diepe slaap onder de grond, 
er zijn toch de mooiste vindsels te 
zien. de natuur heeft de bladeren al 
gedroogt. een kleuren scalla aan bruin 
tinten.en let vooral op het licht.

winter

4 seizoenen met bijpassende 
weetjes, kleuren en sfeerspread.

over de verstilling, winterslaap, 
alles is in rust stand.

donkere dagen, boomschors en 
dennennaalden, en helleboris



plukje uit voorraad ingredienten knipsels + plaksels + schrijfsels


