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I Natuurwetenschappen algemeen 
 

Een kleine geschiedenis van bijna alles geillustreerde editie 
 
auteur: bryson, b. 
isbn: 9789045014746  
aantal pagina's: 600  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: l.j. veen uitgevers groep   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 39,90 

 

 
 
Het wetenschapsboek  
druk 1 
 
auteur: greenfield, s.geb 
isbn: 9789077445051  
aantal pagina's: 528  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
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prijs: ! 34,95 

 

Het universum 
 
auteur: hawking, s. 
isbn: 9789035123649  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: astronomie/fysica  
taal: nederlands  
uitgever: prometheus groep   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 31,95 

 

 

 
De ontrafeling van de kosmos druk 1 
 
auteur: greene, b. 
isbn: 9789027490827  
aantal pagina's: 640  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 35,95 

 

 
 

Nieuwe wetenschappelijke experimenten voor huis, tuin en keuken 
 
auteur: schulp, a. broek, van de 
isbn: 9789085710035  
aantal pagina's: 95  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 14, 

 

 
 
Hoor je beter in het donker ?  
druk 1 
 
auteur: hermans, j. 
isbn: 9789085710615  
aantal pagina's: 160  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
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taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 17,50 

 

 
 
 
Hoe zo 2 
 
auteur: diversen 
isbn: 9789056176532  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: uitgeverij van halewijck   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 17,50 

 

 
 
De natuurwetten, iconen van onze kennis 
 
auteur: bais, s. 
isbn: 9789053567142  
aantal pagina's: 96  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: amsterdam university press   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 14,95 

 

 
 
De natuurkunde van 't vrije veld  

set van drie delen 
 
auteur: minnaert, m. 
isbn: 9789003908445  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: thiememeulenhoff b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 168,80 

 

 
De mechanisering van het wereldbeeld  
druk 1 
 
auteur: dijksterhuis, e.j. 
isbn: 9789053568927  
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aantal pagina's: 594  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: amsterdam university press   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 64,50 

 

 
Wetenschap is cultuur  
druk 1 
 
auteur: shapin, s. 
isbn: 9789050187091  
aantal pagina's: 304  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: balans   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 25,00 

 

 
Het verschijnsel wetenschap 
 
auteur: koningsveld, h. 
isbn: 9789085061373  
aantal pagina's: 287  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: filosofie en ethiek  
taal: nederlands  
uitgever: boom uitgeverij b.v.   
indicatie levertijd: 5 werkdagen  
 
prijs: ! 25,90 

 

 
 
 
Evolutie van de vrije wil  
druk 4 
 
auteur: dennett, d.c. 
isbn: 9789046700167  
aantal pagina's: 367  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: contact b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 15,00 
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De aap en de filosoof, hoe de moraal is onstaan 
druk 1 
 
auteur: waal, f. de 
isbn: 9789025420994  
aantal pagina's: 200  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: contact b.v.   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is 
onbekend. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 22,90 

 

 
 
God als misvatting  
druk 1 
 
auteur: dawkins, r. 
isbn: 9789046801475  
aantal pagina's: 320  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: nieuw amsterdam   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 24,95 

 

 
 
Pioniers der natuurwetenschappen  
druk 2 
 
auteur: beek l 
isbn: 9789023224099  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: van gorcum & comp. b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 17,92 

 

 
 
De oorsprong (Paradisolezingen) 
druk 1 
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auteur: Nederlandse topwetenschappers 
isbn: 9789085060086  
aantal pagina's: 160  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: boom uitgeverij b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 19,90 

 

 
 
Het raadsel van informatie (Paradisolezingen) 
druk 1 
 
auteur: mols/ ned. topwetenschappers 
isbn: 9789085061779  
aantal pagina's: 160  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: boom uitgeverij b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 18,00 

 

 
 
Uitzicht op inzicht (Paradisolezingen) 
druk 1 
 
auteur: mols, b/ ned. topwetenschappers 
isbn: 9789085063599  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: boom uitgeverij b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 19,50 

 

 
Godel, Escher, Bach 
 
auteur: hofstadter, d.r. 
isbn: 9789025427269  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: contact b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 19,90 
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Om de waarheid en de wetenschap: brieven en beschouwingen 
 
auteur: galileo galilei 
isbn: 9789065542038  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: historische uitgeverij b.v.   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is 
onbekend. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 24,95 

 

 
 
 
 
Einstein: mijn theorie over de speciale en de algemene 
relativiteitstheorie 
 
auteur: einstein, a. 
isbn: 9789027457585  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 10,95 

 

 
 
 
E=mc2: de biografie van de formule die de wereld veranderde 
druk 1 
 
auteur: bodanis, d. 
isbn: 9789026320804  
aantal pagina's: 352  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: ambo / anthos uitgeverij   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is 
onbekend. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 12,50 
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De sublieme eenvoud van relativiteit, een visuele inleiding  
 
auteur: bais, s. 
isbn: 9789053569924  
aantal pagina's: 120  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: amsterdam university press   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is juni 
2007. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 19,50 

 

 
 
 
The cosmic landscape string theory and the illusion of intelligent design 
(engelstalig) 
 
auteur: susskind, l 
isbn: 9780316013338  
aantal pagina's: 403  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: buitenlands  
uitgever: little brown us   
indicatie levertijd: 20 werkdagen  
 
prijs: ! 17,99 

 

 

 
 
 
Introduction to black holes, information and the string theory revolution 
the holographic universe 
(engelstalig) 
 
auteur: susskind, l. lindesay, j. 
isbn: 9789812560834  
aantal pagina's: 200  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: buitenlands  
uitgever: world scientific publishing   
indicatie levertijd: 20 werkdagen  
 
prijs: ! 30,50 

 

 



Boekenlijst natuurwetenschappen  -- Sander bais 

9 

 

 
De verborgen dimensies van ons heelal   
druk 1 
 
auteur: randall, l. 
isbn: 9789071206771  
aantal pagina's: 496  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: astronomie/fysica  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 34,95 

 

 

De ontwikkeling van wetenschap, een inleiding in de 
wetenschapsfilosofie 
 
auteur: vries, g. de 
isbn: 9789001923594  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: filosofie en ethiek  
taal: nederlands  
uitgever: wolters-noordhoff   
 
prijs: ! 36,30 
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II Natuurkunde 
 

 

Fysica in een notendop  
druk 1 
 
auteur: franssen, m. 
isbn: 9789035128606  
aantal pagina's: 191  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: prometheus groep   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 9,95 

 

 
 
De ontrafeling van de kosmos  
druk 1 
 
auteur: greene, b. 
isbn: 9789027490827  
aantal pagina's: 640  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 35,95 

 

 
 
Niks relatief  
druk 7 
 
auteur: icke, v. 
isbn: 9789046700402  
aantal pagina's: 161  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: contact b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 6,98 

 

 

 

Einsteins licht een leven met relativiteit 
 
auteur: calmthout, m. van 
isbn: 9789025428419  
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aantal pagina's: 204  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: contact b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 19,90 

 

 

 
Kwantumtheorie 
 
auteur: polkinghorne 
isbn: 9789027479938  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
 
prijs: ! 11,75 

 

 

 

Bohr, van quantumsprong tot big science 
 
auteur: peruzzi, g. 
isbn: 9789076988962  
aantal pagina's: 159  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 

 

Einstein kwanta en relativiteit, revolutie in de natuurkunde 
 
auteur: bergia, s 
isbn: 9789076988030  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 
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Heisenberg  
druk 1 
 
auteur: cattaneo 
isbn: 9789076988672  
aantal pagina's: 159  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 
 
Teleportatie  
druk 1 
 
auteur: zeilinger, a. 
isbn: 9789085710509  
aantal pagina's: 336  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 29,95 

 

 

 

Radioactiviteit  
druk 1 
 
auteur: meijer, r.j. de woude, a. van der 
isbn: 9789076988252  
aantal pagina's: 232  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 40,50 

 

 

 

Zwaartekracht: van Aristoteles tot Einstein en verder 
 
auteur: darling, d. 
isbn: 9789085710493  
aantal pagina's: 253  
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bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 29,95 

 

 

 

Licht en kleur in de natuur  
druk 1 
 
auteur: lynch, d. 
isbn: 9789085710257  
aantal pagina's: 228  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 39,95 

 

 

 

Feynman  
druk 1 
 
auteur: castellani, e. castellani, l. kleinert, h. 
isbn: 9789076988955  
aantal pagina's: 160  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 
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Krachten, wat iedereen voelt en niemand begrijpt 
 
auteur: icke, v. 
isbn: 9789085710097  
aantal pagina's: 96  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 7,50 

 

 

 

 

Feiten en mysteries in de deeltjesfysica  
druk 1 
 
auteur: veltman, m. 
isbn: 9789076988443  
aantal pagina's: 228  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 40,50 

 

 

 

De bouwstenen van de schepping, een zoektocht naar het allerkleinste 
 
auteur: hooft, g. 't 
isbn: 9789044601459  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: prometheus groep   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 22,50 

 

 

 
Isaac Newton  
druk 1 
 
auteur: gleick, j. 
isbn: 9789023414636  
aantal pagina's: 286  
incl. software: nee  
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genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: de bezige bij b.v. uitgeverij   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 19,90 

 

 

Archimedes, voorloper van de moderne wetenschap 
 
auteur: napolitani, p.d. 
isbn: 9789076988979  
aantal pagina's: 268  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 

 

Copernicus  
druk 1 
 
auteur: shea 
isbn: 9789076988702  
aantal pagina's: 168  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 
 

 

Orkanen  
druk 1 
 
auteur: emanuel, k. 
isbn: 9789085710516  
aantal pagina's: 231  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: aardwetenschappen  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 39,95 
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Als de noordpool warmer wordt  
druk 1 
 
auteur: 
isbn: 9789076988757  
aantal pagina's: 144  
incl. software: nee  
genre: aardwetenschappen  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 22,50 

 

 

 

Natuurkunde voor wetenschap techniek   
deel 1: Mechanica   
druk 1 
deel 2: Golven en geluid   
druk 2 
deel 3: Moderne natuurkunde 
druk 2 
 
 
auteur: giancoli, d.c. 
Deel 1: isbn: 9789062339013 
Deel 2: isbn: 9789062339075 
Deel 3: isbn: 9789062339082 

 

bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: natuurkunde  
taal: nederlands  
uitgever: academic service   
indicatie levertijd: 5 werkdagen  
 
prijs: ! 45,95 (deel 1) 
prijs  ! 56,95 (deel 2) 
prijs  ! 29,95 (deel 3) 
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III Sterrenkunde/Astronomie   
 
 

Sterrenkunde heel eenvoudig  
druk 1 
 
auteur: kothe, r. 
isbn: 9789059562196  
aantal pagina's: 92  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: fontaine uitgevers   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is 
onbekend. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 17,90 

 

 
 
 

Sterrengids 2007 + cd-rom, de hemel voor iedere nacht, elke maand 
deepsky 
 
auteur: drummen, m. meeus, j. 
isbn: 9789066380523  
aantal pagina's: 176  
bindwijze: paperback  
incl. software: ja  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: stichting de koepel   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 17,50 

 

 

 

Ruimteonderzoek, de horizon voorbij 
 
auteur: kort, n de 
isbn: 9789076988047  
aantal pagina's: 239  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 40,50 
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Observing the moon 
 
auteur: north, g. 
isbn: 9780521874076  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: buitenlands  
uitgever: cambridge university press   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is 
onbekend. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 42,80 

 

 

 
 
De zon  
druk 1 
 
auteur: whitehouse, d. 
isbn: 9789043012539  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: pearson education benelux   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 24,95 

 

 

 

 
Fascinerend zonnestelsel 
 
auteur: schilling, g. 
isbn: 9789059561212  
aantal pagina's: 144  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: fontaine uitgevers   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 29,90 

 

 
 
De planeten  
druk 1 
 
auteur: sobel, d. 
isbn: 9789026317798  



Boekenlijst natuurwetenschappen  -- Sander bais 

19 

aantal pagina's: 231  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: ambo / anthos uitgeverij   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 18,95 

 

 
 
 
Exoplaneten, op zoek naar leven buiten ons zonnestelsel 
 
auteur: casoli, f % t. encrenaz 
isbn: 9789085710530  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 39,95 

 

 
Hubble, een unieke verkenning van de ruimte druk 1 
 
auteur: kerrod, r. 
isbn: 9789044705737  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: centrale uitgeverij deltas   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 49,90 

 

 
 
Het universum 
 
auteur: hawking, s. 
isbn: 9789035123649  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: prometheus groep   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 31,95 
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Big bang!  de complete geschiedenis van het heelal 
druk 1 
 
auteur: may, b.moore, p. lintott, c. 
isbn: 9789052106939  
aantal pagina's: 300  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: tirion uitgevers b.v.   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is 
onbekend. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 34,95 

 

 

 

Een korte geschiedenis van het heelal  
druk 1 
 
auteur: potter, ch. 
isbn: 9789027439864  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: astronomie/fysica  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is 
onbekend. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 17,95 

 

 

 
 
Big bang voor in je binnenzak  
druk 1 
 
auteur: schilling, g. 
isbn: 9789059561977  
aantal pagina's: 124  
incl. software: nee  
genre: astronomie/fysica  
taal: nederlands  
uitgever: fontaine uitgevers   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 9,90 
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De verborgen dimensies van ons heelal  
druk 1 
 
auteur: randall, l. 
isbn: 9789071206771  
aantal pagina's: 496  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: astronomie/fysica  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 34,95 

 

 

 

Marcel Minnaert astrofysicus 1893-1970, de rok van het universum 
 
auteur: molenaar, l. 
isbn: 9789050186032  
aantal pagina's: 500  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: balans   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 35,00 

 

 

 

Het uitdijende heelal: wat gebeurde er voor de oerknal? 
 
auteur: guth, a.h. 
isbn: 9789025424831  
aantal pagina's: 363  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: astronomie  
taal: nederlands  
uitgever: contact 
b.v.  

 

 
prijs: ! 36,26 
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IV Biologie 
 

 

Het ontstaan der soorten  
druk 2 
 
auteur: darwin, c. 
isbn: 9789046700259  
aantal pagina's: 544  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: pandora pockets   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 15,00 

 

 
 
Reis van de beagle  
druk 8 
 
auteur: darwin, c. 
isbn: 9789045013107  
aantal pagina's: 408  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: pandora pockets   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 24,90 

 

 

 

De autobiografie van charles darwin 
 
auteur: darwin 
isbn: 9789057121296  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: nieuwezijds b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 17,95 

 

 

 

Darwin leven voor een idee, de evolutietheorie 
 
auteur: continenza 
isbn: 9789076988054  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: wetenschapsfilosofie  
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taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 

 

Evolutie triomf van een idée 
 
auteur: zimmer 
isbn: 9789027475831  
aantal pagina's: 364  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: het spectrum b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 25,00 

 

 
 
 
Evolutie vandaag 
 
auteur: tallon 
isbn: 9789054873969  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: academic & scientific   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 20,00 

 

 

 

Darwins gevaarlijke idee  
druk 3 
 
auteur: dennett, d.c. 
isbn: 9789046702536  
aantal pagina's: 688  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: contact b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 15,00 
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Hoe het leven de dingen regelt  
druk 1 
 
auteur: morris, s. conway 
isbn: 9789076988436  
aantal pagina's: 503  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 29,95 

 

 

 

 

Waar komen we vandaan ?  
druk 1 
 
auteur: zimmer, c. 
isbn: 9789086250035  
aantal pagina's: 176  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: nieuw amsterdam   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 19,95 

 

 

 

Gedragsbiologie  
druk 1 
 
auteur: hooff, j. van 
isbn: 9789085300410  
bindwijze: avm  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands/buitenlands  
uitgever: home academy publishers   
indicatie levertijd: 5 werkdagen  
 
prijs: ! 19,95 
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Dinosauriërs  
druk 1 
 
auteur: parker, s. 
isbn: 9789059204300  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: veltman uitgevers   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 35,00 

 

 

Pasteur - van microscoop tot légion d'honneur  
serie wetenschappelijke bibliotheek 
 
auteur: dri 
isbn: 9789076988573  
aantal pagina's: 168  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 

 

 

De blauwdruk: feiten en ficties over dna 
 
auteur: hoekstra, w. 
isbn: 9789053566916  
aantal pagina's: 156  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: amsterdam university press   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 21,15 

 

 
 
De dubbele helix  
druk 2 
 
auteur: watson 
isbn: 9789046700662  
aantal pagina's: 190  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: biologie  
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taal: nederlands  
uitgever: contact b.v.   
 
dit artikel is nog niet verschenen, levertijd is 
onbekend. u kunt wel alvast reserveren. 

 

 
prijs: ! 12,50 

 

 
 
De zelfzuchtige genen  
druk 1 
 
auteur: dawkins, r. 
isbn: 9789046700051  
aantal pagina's: 250  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: contact b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 20,00 

 

 

 
DNA en genen 
druk 1 
 
auteur: walker 
isbn: 9789025738020  
incl. software: nee  
genre: non-fictie jeugd (< 12 jaar)  
taal: nederlands  
uitgever: gottmer / h.j.w. becht b.v.   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 12,95 

 

 
 
Medische biochemie druk 1 moleculaire benadering van de 
geneeskunde 
 
auteur: schuit, f.c. 
isbn: 9789031330201  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: biologie  
taal: nederlands  
uitgever: bohn stafleu van loghum b.v.   
indicatie levertijd: 5 werkdagen  
 
prijs: ! 60,30 
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Als kanker in de genen zit ...  
druk 1 
 
auteur: krabben, a., snelders, s., peters, t. 
isbn: 9789085710639  
aantal pagina's: 128  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: gezondheid algemeen  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 19,95 

 

 
 
 
Stamcellen  
druk 1 
 
auteur: mummery, c. 
isbn: 9789085710363  
aantal pagina's: 230  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: anatomie / physiologie  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 39,95 

 

 
 
 
Kringen rond de dader grootschalig dna-onderzoek als instrument in de 
opsporing 
 
auteur: poot, c.j. de, e.w. kruisbergen 
isbn: 9789054547761  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: strafrecht  
taal: nederlands  
uitgever: boom juridische uitgevers   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 29,00 
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Zolang er leven is is er dna 
 
auteur: kerssemakers 
isbn: 9789051792430  
incl. software: nee  
genre: exacte wetenschappen  
taal: nederlands  
uitgever: gopher publishers   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 13,50 

 

 

 

 
De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar 
 
auteur: kroonenberg, s. 
isbn: 9789045014647  
aantal pagina's: 334  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: aardwetenschappen  
taal: nederlands  
uitgever: l.j. veen uitgevers groep   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 19,90 
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V Scheikunde 

 
Lavoisier een revolutie in de scheikunde  
druk 1 
 
auteur: beretta, m. 
isbn: 9789076988115  
aantal pagina's: 150  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: scheikunde  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 
 
Een romantisch geleerde Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911)  
druk 1 
 
auteur: cordfunke, e.h.p. 
isbn: 9789056292003  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: scheikunde  
taal: nederlands  
uitgever: amsterdam university press   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 16,45 

 

 

 
Chemie in intercultureel perspectief  
niveau 1 
 
auteur: putte 
isbn: 9789067550833  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: scheikunde  
taal: nederlands  
uitgever: kpc groep   
indicatie levertijd: 5 werkdagen  
 
prijs: ! 6,67 
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VI Wiskunde 

 
Speeltuin van de wiskunde  
druk 1 
 
auteur: smit, b. detop, j. 
isbn: 9789076988207  
aantal pagina's: 144  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: wiskunde / statistiek  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
 
prijs: ! 19,95 

 

 
Geschiedenis van de wiskunde in de twintigste eeuw:  
van verzamelingen tot complexiteit  
druk 1 
 
auteur: odifreddi, p. 
isbn: 9789050410885  
aantal pagina's: 146  
bindwijze: paperback  
incl. software: nee  
genre: wiskunde / statistiek  
taal: nederlands  
uitgever: epsilon uitgaven   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 14,00 

 

 
 
Fermat  
druk 1 
 
auteur: giorello, g. 
isbn: 9789076988887  
aantal pagina's: 160  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: wiskunde / statistiek  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 

 
Leibniz, filosoof en mathematicus  
druk 1 
 
auteur: mugnai, m. 
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isbn: 9789076988603  
aantal pagina's: 159  
bindwijze: gebonden  
incl. software: nee  
genre: wiskunde / statistiek  
taal: nederlands  
uitgever: veen magazines   
indicatie levertijd: 3 werkdagen  
 
prijs: ! 32,50 

 

 

 


