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De Rivierlandschappen Kalender 2018 biedt een gevarieerde, informatieve en 

kleurrijke impressie van Nederlandse rivieren en omgeving. Het is een vier seizoenen 

kalender. Met de twaalf foto’s bij de maandkalenders worden de seizoenen gevolgd. 

Op het voorblad van de kalender zijn de vier jaargetijden aangegeven met de vier 

kleine foto’s. Deze foto’s zijn in een groter formaat bij de maandkalenders 

opgenomen. 

 

De grote foto op het voorblad geeft een beeld van de Brabantse Biesbosch. Een kleine 

kudde runderen op en langs de dijk van de Catharina Polder. Een ingepolderd gebied 

aan de zuidkant van het buurtschap Spieringsluis op de grens met de ontpolderde 

Jantjesplaat. Op de achterzijde van de kalender staat een overzicht met miniaturen 

van de foto’s bij de maandkalenders en een beknopte beschrijving. 

 

De Rivierlandschappen Kalender 2018 laat ook dit jaar vooral de schoonheid alsook 

de aanwezige mogelijkheden zien. Rivierlandschappen in Nederland bieden in het 

algemeen een scala aan sportieve en recreatieve mogelijkheden voor bijvoorbeeld 

fietstochten, wandeltochten en vaartochten. Het zijn de blauwgroene, langgerekte en 

relatief stille corridors in de dichtbevolkte gebieden van Nederland. Het zijn de 

landschappen waar nog veel natuur, rust en ruimte is te vinden. 



Algemene vervoersmiddelen zoals veerdiensten en spoorverbindingen zijn op een 

aantal plaatsen aanwezig. Gebruik van deze (toegevoegde) vervoersmiddelen ligt bij 

het maken van fietstochten en wandeltochten voor de hand. 

 

De Rivierlandschappen Kalender 2018 is vanaf tweede helft oktober te bestellen bij 

het Centraal Boekhuis. Consumenten kunnen de kalender bestellen via boekhandels  

en andere verkooppunten die aangesloten zijn bij de toeleveringsmogelijkheden van 

het Centraal Boekhuis. De meeste boekhandels in Nederland zijn aangesloten bij het 

CB. De kalender is vanaf begin november eveneens te bestellen via de webwinkel 

bol.com. De adviesverkoopprijs bedraagt € 14,95. Bij een bestelling zijn de volgende 

gegevens bruikbaar. 

 

* Titel:   Rivierlandschappen Kalender 2018 

* ISBN/EAN nummer:  9789082452631 

* Naam auteur:  Hans Nunnikhoven 

* Uitgever   HN Sportief & Informatief  

 

Het formaat van de kalender is 200 x 297 mm staand. De kalender heeft acht 200 

grams bladen die 2-zijdig in full colour bedrukt zijn. De foto’s hebben het formaat van 

200 x 135 mm. De kalender is voorzien van een witte wire o binding met 

ophangoogje. 

 

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de kalender de beschrijving met 

routekaartjes voor fietstochten: Rivierlandschappen Kalender 2018 - Beschrijving met 

routekaartjes voor fietstochten (30 oktober 2017). Deze is als Pdf-bestand te vinden 

op de website www.hnsi.nl. 
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